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D rAzí mlADí přátelé,
vítám vás jménem biskupské konference v Kroměříži na setkání animátorů. 
Znáte příběh z evangelia, v němž mladík osloví Krista Pána: „Mistře dobrý, co musím 

dělat, abych dostal věčný život?“
Pokládám tuto otázku za nejlepší projev mládí a důvěry. V době dospívání (a potom znovu 

a znovu) se lidé ptají, kudy kam, jak a proč. Kde a s kým a pro koho…
Nejstručněji na to odpovídá Kristus: „Pojď za mnou.“ Je to nejúžasnější odpověď. Proč? 

Protože Kristus je cesta, pravda, život. Ví, co je v člověku. On je skutečný, pravý, dokonalý 
a zároveň obyčejný a nejlidštější člověk. A je zároveň Pán (Kyrios, Dominus, Gospodin), 
tj. Suverén, Svrchovaný. Je pravá autorita. Je spoluautor stvoření (s Otcem a Duchem 
Svatým). Je Bůh. Pravý obraz neviditelného Boha. 

Vidíme Ho na křížích – na obrazech… Vnitřním zrakem Ho sledujeme v evangeliích –  
a v Jeho Duchu můžeme a máme vidět všechno. 

To se učíme ve víře, skrze víru, životem v církvi s nesmírným počtem bratří a sester – 
učedníků Kristových. Učíme se přímo od Něho v Jeho blízkosti, v Jeho autoritě. Mnoho příkladů 
z historie i současnosti nám zjevuje – dává poznat, o co se jedná a jak to probíhá a co se děje 
v následování Krista. To je duchovní život křesťana.

Důvěřuj, následuj, sleduj, ptej se, naslouchej a slyš!
„Okuste a vizte jak je Hospodin dobrý.“
Pán s vámi!

Jiří Paďour, OFMCap.
biskup českobudějovický

delegát ČBK pro pastoraci mládeže
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z á K l A D N í  I N F O r m A C e
Centrální recepce: Internát, Pavlákova 3942/1, Kroměříž, 767 01

Kontakt na centrální recepci: 737 570 142
Zodpovědná osoba za centrální recepci: Ludmila Horáčková – 737 215 336

Upozornění zdravotníků
Prosíme, dodržuj pitný režim a chraň se před přímým sluncem! Zvláště tvá hlava si to 
zaslouží. V případě potřeby se obrať na zdravotníky – Bára Kokejlová - 722 446 745.

Hlavní přednášky se budou vztahovat k tématu „Duchovní život“.

DISK - diskusní skupiny - budou následovat po každé hlavní přednášce a jsou příležitostí 
rozvinout téma v diskuzi v menším počtu lidí. Svoji diskusní skupinku poznáš podle přiděleného 
čísla na své jmenovce. 

TEMPa - tematické přednášky - jsou skupiny vedené odborníky na nejrůznější témata, která  
sis podle svého zájmu vybral/a. Jestliže ses ještě nepřihlásil/a, prosím, učiň tak co nejdříve na 
centrální recepci. Pozor, skupiny mají omezený počet posluchačů!

Škola modlitby bude probíhat dva večery (PO a ST). Máš zde možnost poznat některý způsob 
modlitby. Na začátku proběhne krátké vysvětlení a poté si zvolenou modlitbu bude možné 
vyzkoušet v praxi. I zde je ve skupinách omezený počet. Odpoledne si vybereš žeton, podle 
kterého se budeš účastnit skupiny.

V úterý je pro všechny (včetně tebe) v rámci programu připravena celoodpolední zážitková hra.

Na čtvrteční odpoledne je připravena bohatá nabídka volnočasových aktivit - sportovní, 
pohybové, tvořivé, kulturní i sociální.

Sportovní nabídka v pondělí a ve středu večer - zajišťuje křesťanská sportovní organizace 
Orel, o.s. 

Stravování účastníků 
probíhá v jídelně na internátu Pavlákova.
Stravenky, které jsi obdržel/a při registraci, si pečlivě hlídej. 
Pokud je ztratíš, nahlas to co nejdříve na centrální recepci. 

Řeholní kavárna je neziskový prostor, kde si můžete dát čaj, kávu a něco dobrého na zub za 
příznivé ceny. Kromě toho je nedocenitelnou výhodou úsměv řeholnic a řeholníků, vlídné slovo  
a možnost popovídat si, jak jde život. 
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V adorační kapli (3. patro budovy E, internát Pavlákova)  
je možnost ke ztišení a k tiché adoraci. 

Příležitost ke svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem je kdykoli na požádání.
Vždy přede mší svatou budou kněží minimálně půl hodiny k dispozici. Také během siesty bude 
kněz k dispozici v adorační kapli.

„Naslouchající ucho a vnímavé srdce“
Každý den je možnost setkat se s člověkem, který bude mít na Tebe čas. Můžeš mu říci cokoli. 
Má pro Tebe připravené naslouchající ucho a vnímavé srdce. I když kolem Tebe bude hodně 
lidí, budeš pro něho tím nejdůležitějším člověkem. Budou to Bohu zasvěcení lidé z řad kněží, 
řeholníků, řeholnic, také členové z různých komunit a hnutí. Můžeš je potkat kdekoli a kdykoli, 
neboť se budou pohybovat mezi vámi, mladými. 

Psychologická poradna - od středy do pátku v čase 13:00 až 19:00 hod 
Během setkání je možné využít službu psychologa. MUDr. Jitka Krausová bude k dispozici  
v označené místnosti v areálu internátu Pavlákova. 

p r A v I D l A  p r O  ú č A S t N í K A

Účastník je povinen:
• dbát všech rad a pokynů ubytovatelů,
• akceptovat jemu přidělené místo ubytování – jakékoliv změny nejsou povoleny,
• vstup do ubytovacích prostor (domov mládeže Štěchovice, internát Pavlákova)  
je dovolen pouze těm, kdo v nich bydlí po předložení náramku a jmenovky – ty je nutné 
nosit u sebe; bez náramku a jmenovky nebude nikdo vpuštěn,
• respektovat oddělené bydlení děvčat a chlapců,
• dodržovat zákaz požívání alkoholu či jakýchkoliv návykových látek, a to po celou 
dobu setkání a všude,
• chovat se ohleduplně ke spolubydlícím – večerka je ve 24.00 hod. Od té chvíle je 
každý povinen dodržovat noční klid,
• udržovat pořádek a chovat se šetrně k vybavení ubytovacího zařízení,
• během společných setkání prosíme o vypínání mobilních telefonů. 

Prosíme všechny, aby se snažili svým chováním předcházet možným komplikacím a problémům. 
Děkujeme.
Děkujeme, že se zapojujete do všech společných programů a aktivit. Vaše aktivní spoluúčast 
napomáhá vytvářet a budovat opravdové společenství a příjemnou atmosféru celého setkání.
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p ř e D N á š K y  O  D u C H O v N í m  ž I v O t ě

D u C H O v N í  ž I v O t  -  p r A m e N y 
Co to znamená duchovní život? Co to naopak vůbec neznamená? Jak může ten, kdo 
vede normální život, vést ještě mimo normálního života život duchovní? Nebo je to jinak?  
Z čeho čerpat?

D u C H O v N í  ž I v O t  –  z á S A D y
Základní pravidla, aby v duchovním životě nezůstalo jen u krátkodobého chtění.

r O v N O v á H A  v  D u C H O v N í m  ž I v O t ě 
Život zralého člověka se vyznačuje jistou harmonií, stejně tak i duchovní život. Každé přehánění 
vede člověka do slepé uličky. Je třeba žít duchovně, ale neutíkat před praktickými úkoly života; 
mít věřící přátele, ale nežít jako ve skleníku; učit se sloužit, ale mít v tom zdravé hranice; učit 
se být sám se sebou a s Bohem, ale také s druhými lidmi; respektovat autoritu, ale nebát se 
rozhodovat sám za sebe; být radikální, ale také trpělivý a milosrdný (se sebou i s druhými); 
učit se zodpovědně pracovat a sloužit, ale také kvalitně odpočívat; atd. Přitom tuto rovnováhu 
nelze nalézt jednou provždy: její hledání je výzvou pro každý den.

D u C H O v N í  ž I v O t  A  ž I v O t N í  p r A x e
Duchovní život nemůže být jen pouhý sektor „normálního“ života, natož jen jeho nadstavba. 
Skutečný duchovní život je život „pod vládou Kristovou“, pod vedením Ducha Svatého,  
a to ve všech rovinách života, nejen v kostele nebo mezi věřícími. Je-li Ježíš mým přítelem, 
ale nedovolím mu být mým Pánem, jestliže se můj vztah s Kristem nepřetaví v „kristovské“ 
chování, celé mé křesťanství bude jen jakýsi folklór (v horším případě pokrytectví).   

D u C H O v N í  ž I v O t  N e S e  O v O C e  -  e v A N g e l I z A C e
Jestliže je můj život s Bohem autentický, přináší mi mnoho různých zkušeností a výzev.  Ať jsem  
ve škole nebo v práci; ať jsem doma, na internátě nebo na kolejích; ať 
prožívám něco každodenního, nebo přichází neobvyklá situace. Vždy 
jsem člověkem, kterého posílá Ježíš, aby o Něm vydal svědectví.   
Jak svědčit o Ježíši Kristu v rozdílných prostředích (domov a farnost; práce, škola, 
vysokoškolské koleje nebo internát; evangelizační škola a různé evangelizační způsoby), nám 
přiblíží svou zkušeností hosté „kulatého stolu“ o evangelizaci jako plodu duchovního života.
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Mons. ThLic. ToMáš hoLub, Th.D. 
se narodil v roce 1967, na kněze byl vysvěcen v roce 1993. Nejprve působil 3 roky jako kaplan 
na církevním gymnáziu v Kutné Hoře, poté odešel do Armády České republiky (AČR), kde se 
podílel na vzniku a rozvoji duchovní služby. Účastnil se zahraničních misí v Bosně a v Kosovu. 
V letech 1998-2006 působil jako hlavní kaplan AČR. Po studijním pobytu v Římě byl jmenován 
generálním vikářem královéhradecké diecéze. Na Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy vede seminář Etiky válečného konfliktu.  Zastává pozici externího poradce ministra 
obrany pro Duchovní službu v AČR. V současné době je pověřen výkonnou mocí administrátora 
diecéze.

PhLic. KaTeřina LachManová, Th.D.
se narodila v roce 1964. Pracuje jako psychoterapeutka a přednášející Pastoračního střediska 
pražského arcibiskupství v Praze a vyučuje na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy 
a na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudovala 
spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii v Římě. Je rovněž autorkou řady 
knih o duchovním životě: Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Laická spiritualita,  
O milosrdenství, Síla přímluvné modlitby, Kotva naděje, Terezie z Lisieux a Silván z Athosu. 
Spolu se skupinou přátel z řad kněží i laiků založila v roce 2001 křesťanský tábor pro mládež 
JUMP, který se koná každoročně v Kostelním Vydří.

ing. PavLa PeTrášKová
svobodná, absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, v současnosti vyučuje na obchodní 
akademii a ekonomickém lyceu. Prožila jeden rok v katolické evangelizační komunitě SION  
v Anglii. Ráda jezdí na Enter camp.

ing. arch. ProKoP jirsa  a  Mgr. jana jirsová

Mgr. Lucie TuTrová

jsou manželé, mají jedno dítě, žijí ve farnosti Praha Lhotka. Jana absolvovala kurz pro animátory, 
oba žili aktivně ve společenství mládeže a zapojovali se do organizace různých setkání mládeže 
(Kolín nad Rýnem 2005 - program českého národního centra, Žďár nad Sázavou 2002 a další).

je vdaná, má jedno dítě, druhé je na cestě.   
Prožila zkušenost evangelizační školy Mládež s misií (Youth With A Mission, tedy YWAM),  
jejíž katolická část se jmenuje Kerygma teams v Holandsku s výjezdem do východní Afriky. 
V letech 2002-2004 byla vedoucí týmu další evangelizační školy na stejném místě,  
organizovala misijní výjezdy pro mladé (Surinam, ČR, Rusko, Mexiko) a misijně kreativní programy.
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t e m p A  -t e m A t I C K é  p ř e D N á š K y

1 Dozrát v muže, ale jak? P.Petr Blecha
2 Jak vést společenství sr. Markéta Hanáková
3 S Bohem naplno - co tomu brání? Mons. Tomáš Holub

4
Je eutanázie řešením,  
nebo selháním současného zdravotnictví?

Robert Huneš 

5 Praktická práce s Biblí P. Petr Chalupa, Marie Klašková

6
Překážky duchovního života 
aneb proč ještě nejsem svatý?

P. Pavel Konzbul

7
Proč si rozumím s Bárou a Erika mi leze na nervy 
aneb typologie osobnosti v praxi

Ladislav Koubek

8 Politika a svědectví života Věra Luxová
9 Kudy mám jít, čím se mám stát? P. Ondřej Matula
10 Jak spolupracovat s knězem ve farnosti? P. Karel Moravec 
11 Proč a jak číst Bibli P. Angelo Scarano
12 Jak rozlišovat povolání? P. František Sedláček
13 Antikoncepce a katolická církev Karel Skočovský
14 Dobrovolnictví aneb … k čemu je to dobré? Jana Švecová
15 Kdo si hraje, nezlobí! P. Jaroslav Trávníček
16 Příprava akcí Václav Vacek

17
I zázrak potřebuje reklamu  
aneb jak prodat to, co děláme, veřejnosti.

Vladimír Vecheta

18 Misie a evangelizace Jana Zehnalová
19 Vztahy před manželstvím Josef Zeman

PonDěLí 16. 8. 2010 - PřehLeD

DozráT v Muže, aLe jaK? PeTr bLecha
Poznat a porozumět sobě (od dezintegrace k integraci), krize „mužské role“ jako výzva, znaky 
„zralé“ identity, Kristus před Pilátem (archetypy muže: KRÁL, bojovník, milovník, mudrc), 
propojovat, nikoliv rozdělovat tělesný, duševní a duchovní rozměr člověka, sexualita, agresivita, 
spiritualita (Avatar jako obraz integrace), křesťanství jako cesta sebepoznání (integrace), 
nikoliv úniku. 
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Mgr. P. Petr Blecha, OCD se narodil v roce 1964 ve Zlíně. Od dětství je v kontaktu se salesiány. 
V roce 1983 se stal členem kongregace Salesiánů Dona Boska. Roku 1989 byl vysvěcen  
na kněze. Působil ve farnostech Holešov, Šumperk, Vřesovice, Prostějov. V roce 1998 přestoupil 
k Bosým karmelitánům. Absolvoval dvouletý výcvik v sebezkušenostní skupině (Pesso-Boyden) 
a semináře - Základy krizové intervence, Trauma, "Tělo jako příběh" (biosyntetická metoda). 
Vede rekolekce pro různé skupiny (mládež, manželské páry, mužská spiritualita). V současné 
době působí v řeholní komunitě při kostele Panny Marie Vítězné v Praze.

jaK vésT sPoLečensTví MarKéTa hanáKová a PeTr zeLinKa
Kdo je ten, který vede společenství? Co je vlastně společenství a jaký program a proč chceme 
nabídnout těm, kteří do něj přicházejí? Jaké těžkosti někdy ve společenství mohou nastat? 
Sr. Markéta Hanáková, FMA se narodila v roce 1968 v Brně. Vystudovala gymnázium ve 
sportovní třídě v Brně a poté Fakultu výchovných věd v Římě na Universita Pontificia Salesiana. 
První salesiánské sliby skládala v roce 1993. Nyní působí v komunitě v Hradci Králové.

Petr Zelinka, SDB se narodil v roce1976. Dva roky studoval na Teologické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích a tři roky na "Istituto internazionale Don Bosco" v Turíně. 
Pedagogickou praxi vykonával v salesiánském středisku v Plzni. Salesiánem je od roku 2001. 
V červnu letošního roku byl vysvěcen na jáhna.

s boheM naPLno - co ToMu brání? ToMáš hoLub
Co si ani neuvědomujeme a na cestě za Bohem nám to někdy ztěžuje, někdy naprosto ničí naše 
úsilí. Co si uvědomujeme, ale moc nevíme, co s tím. Zkušenosti, fígle, doporučení.

je euTanazie řešeníM, nebo seLháníM současného zDravoTnicTví  
aneb PohLeD na euTanázii očiMa řeDiTeLe hosPice
Je bolest důvodem k legalizaci eutanázie? Kdo a proč volá po eutanázii? Co je paliativní 
medicína, paliativní péče? Mýty o umírání a skutečnost. Rozdíly mezi paliativní péčí a eutanázií. 
Co je cílem hospicové paliativní péče? Co je ideálem hospicové paliativní péče? Co je a co není 
hospic? Hospice v ČR. Odkazy: www.hospicpt.cz, www.asociacehospicu.cz, www.hospice.cz
PhDr. Robert Huneš se narodil v roce 1968. Vystudoval geografii a historii na Pedagogické 
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a sociální péči na Vysoké škole sociálně-
zdravotní sv. Alžběty v Bratislavě. Je ředitelem Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích 
a viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Je předsedou místní 
skupiny Vodňany České křesťanské akademie a členem Akademického výboru v Praze. Je 
také jednatelem sdružení Krajina (občanské sdružení pro péči o krajinu a ochranu památek 
Vodňanska). Je ženatý, má 3 děti a žije ve Vodňanech.

Vizitka přednášejícího je na straně 8.

roberT huneš
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PraKTicK á Práce s bibLí PeTr chaLuPa a Marie KLašKová 
Ukázka způsobu, jak lze číst Bibli ve skupině. Nepůjde jen o teoretický návod, ale o praktickou 
práci s vybraným úryvkem biblického textu. Využijeme kreativních postupů a dynamiky práce 
ve skupině. Pokusíme se vytěžit z Bible co nejvíce – každý pro sebe i pro druhé. Na závěr si 
sdělíme, jaké existují pomůcky pro vedení biblické skupinky, kde čerpat inspiraci a pomoc.
P. Doc. Petr Chalupa je ředitelem Českého katolického biblického díla (ČKBD) a vyučujícím 
na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě práce  
na teologické fakultě se věnuje biblické práci s lidmi, vede biblické duchovní obnovy, připravuje 
příspěvky pro noviny, rozhlas a televizi.

PhDr. Marie Klašková pracuje již 10 let v ČKBD jako odborná pastorační asistentka, vede 
kurzy praktické práce s Biblí pro různé věkové skupiny a kurzy výroby biblických postaviček.

PřeKážKy Duchovního živoTa  
aneb Proč nejseM ješTě svaTý? PaveL KonzbuL
Vydáme se společně do světa duchovních temperamentů. Každý si může udělat test a zjistit, skrze 
které stránky osobnosti k němu Bůh nejsilněji promlouvá a naopak, kde jen obtížně vnímá Boží 
přítomnost. Prozkoumáme také pochybnosti, které narušují naši víru, a zkusíme zjistit, k čemu 
nás přivádějí a proč. Cílem je pomoci účastníkům hlouběji poznat a proniknout do osobního 
světa vztahů k Bohu a lidem, a to s minimálními teologickými předpoklady a znalostmi.
P. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. se narodil se v roce 1965 v Brně. Vystudoval Elektrotechnickou 
fakultu Vysokého učení technického v Brně a Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP 
v Olomouci. Působil ve farnostech Letovice, Boskovice a Hustopeče u Brna. Od roku 2005 je 
spirituálem Biskupského gymnázia v Brně. Je autorem několika knížek kázání pro studenty.

Proč si rozuMíM s bárou a eriKa Mi Leze  
na nervy aneb TyPoLogie osobnosTi v Praxi LaDisLav KoubeK
Budeme se zabývat typologií osobnosti a jejím konkrétním praktickým využitím. Každý účastník 
si bude moci identifikovat svůj osobnostní typ a následně budeme ve skupinkách diskutovat 
o přednostech a slabých stránkách každého typu. Řekneme si i o tom, kdy je možné typologii 
použít a jaká jsou její rizika. Vše se totiž do škatulek prostě nevejde…
Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek se narodil v roce 1980. Vystudoval psychologii a právo. 
Pracuje jako lektor a konzultant poradenské společnosti Motiv P. Kromě toho vyučuje studenty 
psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Je velkobítešským patriotem a v tamním kostele 
hraje na varhany. Kromě toho rád cestuje. 
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PoLiTiKa a svěDecTví živoTa věra Luxová
Vztah křesťanství a politiky je možné chápat na modelu „kvasu a soli“.  Jak vymezit ideově 
křesťanskou demokracii jako politický proud? Teorie a praxe křesťanských politiků aneb  
„Po ovoci poznáte je“. Vize křesťansko-demokratické politiky pro 21. století.    
Věra Luxová se narodila v roce 1955. Pracuje jako fyzioterapeutka neboli rehabilitační 
sestra v soukromém ambulantním rehabilitačním centru. Má šest dětí, které jsou už dospělé,  
a má už také osm vnoučat. Založila Nadační fond Josefa Luxe, jehož cílem je především ochrana 
a rozvoj etických hodnot. Jako stěžejní program podporuje Etickou výchovu na základních  
a středních školách.

KuDy MáM jíT? číM se MáM sTáT? onDřej MaTuLa
tematická skupina týmu pastorace povolání
Nežijeme tu proto, abychom zaplnili místo, abychom byli jakýmsi číslem. Bůh nám svěřil 
poslání, volá nás vlastním jménem a říká: „Jsi můj, jsi má“. Bůh chce, abychom žili, a náš život 
je plodem jeho lásky. Objevit smysl života znamená poznat a pocítit tuto lásku v našem životě, 
objevit cíl vlastní cesty. Chceš potkat někoho, kdo tuto zkušenost s Bohem již zažil a snaží 
se ji prožívat ve svém životě jako dar, přestože přicházejí mnohé kříže? Máš možná strach  
z volby nebo chceš žít pouze teď a tady a nemáš motivaci přijmout závazek na delší čas? 
Chtěl bys slyšet svědectví o věrnosti povolání, ať už od manželů z rodiny, snoubenců, nebo 
biskupa, kněze či jiné zasvěcené osoby? Také zaslechnout nějakou myšlenku, která by tě mohla 
povzbudit, a třeba si i společně zazpívat?
P. Ondřej Matula, SDB (39 let) je knězem a salesiánem Dona Boska. Pochází z Brna, studoval 
Katolickou teologickou fakultu a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Salesiánem 
se stal ve svých 19 letech, na kněze byl vysvěcen v roce 1998 v Ostravě. Působil ve Zlíně, 
Teplicích, Českých Budějovicích, Moravských Budějovicích a nyní je v Praze -Kobylisích. 
Pracuje ve farnosti a ve středisku pro mládež. Má také na starosti skupinu Volontárií Dona 
Boska - zasvěcených žen ve světě. Je jedním z iniciátorů Salesiánské školy animátorů. Je 
organizátorem prázdninových kurzů „Vidče“ pro dospělou mládež. Je členem salesiánského 
týmu pastorace povolání.

jaK sPoLuPracovaT s KnězeM ve farnosTi? KareL Moravec
Co čeká mládež od kněze ve farnosti a co naopak kněz od mládeže a jak to vidí matka církev? 
Co dobrého může vyrůst ze spolupráce ve farnosti? Jak překonávat propasti, odtaživost  
a neporozumění. Co dělat proto, aby naše farnost byla školou naděje a ne hřbitovem nadějí. 
Kde vidíme ve své farnosti konkrétní problém v komunikaci a ve spolupráci s knězem?  
Život z evangelia jako cesta k hledání porozumění, ke stavbě mostů…
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P. ICLic. Karel Moravec se narodil v roce 1959 v Ústí nad Orlicí. Kněžské svěcení přijal v roce 
1986 v Praze. V duchovní správě působil jako kaplan v Náchodě, od r. 1988 ve farnosti Kutná 
Hora – Sedlec a od roku 1991 v Pardubicích. Od roku 1999 je rektorem kostela Panny Marie 
a Nového Adalbertina v Hradci Králové, od 1. 3. 2000 je biskupským vikářem pro pastoraci  
v královéhradecké diecézi.

Proč a jaK čísT bibLi? angeLo scarano
Myslíš si, že Bible je příliš složitá, a proto se ji nevyplatí ani otvírat? Jak se nechat proměnit 
Božím slovem? Je možné slyšet Boha „přes“ Bibli? Jak? Co si myslet o náhodném otvírání 
Písma?
P. Angelo Jason Scarano Th.D., S.S.L. je knězem 7 let. Působí jako farní vikář v Praze - 
Stodůlkách. Studium biblistiky v Římě dokončil obhajobou doktorské teze na téma 1Jan 3,18-22. 
V současné době se věnuje učitelské činnosti na KTF UK v Praze, kde přednáší biblistiku – 
novozákonní předměty.

jaK rozLišovaT PovoLání? franTišeK seDLáčeK
Povolání k životu, povolání k lásce, povolání do manželství (úloha muže, úloha ženy), povolání 
k otcovství a mateřství, povolání k zasvěcenému životu, povolání na věčnost.
P. Mgr. František Sedláček se narodil v roce 1951 ve Veselí nad Moravou. Je absolventem 
Cyrilometodějské teologické fakulty v Litoměřicích. V roce 1975 byl vysvěcen na kněze.  
V letech 1975 – 1998 působil v pastoraci ve farnostech. V letech 1998 – 2005 byl vicerektorem 
kněžského semináře v Olomouci. Několik let měl na starosti pastoraci povolání, práci s ministranty 
a budoucí kandidáty kněžství. Nyní je farářem na poutním místě Štípa u Zlína. 

anTiKoncePce a KaToLicKá círKev KareL sKočovsKý
Katolická církev je známá svým odmítavým postojem vůči antikoncepci. Je takový postoj 
rozumný? Na čem se zakládá? Odporuje církev sama sobě, když zároveň povoluje metody 
„přirozeného plánování rodičovství“? Proč je papež proti šíření kondomů v Africe? Může 
antikoncepční pilulka způsobovat potrat? To jsou některé otázky, na které se budeme snažit 
hledat odpověď.
Mgr. Karel D. Skočovský, Ph.D. se narodil v roce 1980. Je absolventem AG v Kroměříži. 
Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2007 
získal doktorát. Závěrečnou práci věnoval tématu psychologických aspektů přirozeného plánování 
rodičovství. Poté nastoupil do kněžského semináře v Olomouci a studuje tam druhým rokem na 
CMTF UP. Mezi jeho hlavní zájmy patří bioetika a morální teologie se zaměřením na manželství a 
rodinu. Věnuje se také překladům z angličtiny: naposledy vyšla v nakladatelství Paulínky (2010) 
kniha od Ch. Westa Dobrá zpráva o sexu a manželství, která čerpá z Teologie těla Jana Pavla II.
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DobrovoLnicTví aneb … K čeMu je To Dobré? jana švecová
Osobní zkušenosti z roční dobrovolné služby v salesiánském středisku pro děti ulice v Indii.  
Co dělají další čeští dobrovolníci v Kongu, Mexiku, Zambii, Bulharsku, Německu a dalších 
zemích? Co je Adopce nablízko?
Mgr. Jana Švecová se narodila v roce 1979. Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské 
univerzity. Absolvovala roční nástavbové studium Magister Legum na Univerzitě  
v Regensburgu. Nyní studuje Vyšší odbornou školu sociálně-pedagogickou a teologickou 
JABOK. V letech 2003 a 2004 byla jako au-pair v Německu. V letech 2005 a 2006 byla 
na volontariátu v Indii a od roku 2006 je koordinátorkou programu Cagliero - salesiánský 
volontariát – misijní dobrovolnictví. 

KDo si hraje, nezLobí! jarosLav TrávníčeK
"Hra je, milí přátelé, vážná věc. Když si náhodou hrajete na požár, nedělejte z toho stříhání psů! 
To, prosím, nikdy. Berte hru vážně!" (L. Aškenázy)
Co je to vlastně hra a proč si lidé hrají? No to je přece jasné! Hra je… No, hra je… Prostě hra.
Hru používáme často, velmi často, bez ní se naše programy neobejdou – a tak se podíváme 
trochu „pod pokličku“ – co to je, jak vzniká, jak s ní pracovat a na co si občas dát pozor.
Jo, a taky si to zkusíme na vlastní triko.
ThMgr. PaedBc. P. Jaroslav Trávníček, SDB se narodil v roce 1967. Je salesiánem, knězem 
a pedagogem.  Mimo teologie vystudoval Pedagogiku volného času na Karlově univerzitě  
v Praze. V letech 1995 - 2002 byl instruktorem Prázdninové školy Lipnice, v letech  
1999 - 2001 šéfinstruktorem. Pracoval jako instruktor outdoor management training. Působil 
v několika salesiánských střediscích volného času v ČR, v současnosti působí jako ředitel 
střediska mládeže v Pardubicích. Je lektorem Salesiánské školy animátorů a spoluautorem 
Animátorského slabikáře.

PříPrava aKce vácLav vaceK
Příprava akcí nebo akční příprava? Různé typy akcí a různé přístupy příprav. Na co si dát 
pozor. Zkušenosti táborů a programů pro děti a mládež. Pohled do zákulisí příprav Celostátního 
setkání mládeže, Světových dnů mládeže, svateb, různých školení nebo vrtání studní na Haiti.
Ing. Václav Vacek se narodil v roce 1980. Vystudoval Fakultu strojní ČVUT v Praze. Má  
pětiletou praxi jako vedoucího dětských táborů. 1 rok byl dobrovolníkem v projektu Volontariát 
– dobrovolnická služba v katolické církvi. 3 roky pracoval na Sekci pro mládež České biskupské 
konference. Nyní pracuje v o.s. Fidcon jako manažer rozvojového projektu na Haiti a lektor 
lanových aktivit a vzdělávacích kurzů a ve firmě Bétel s.r.o. – divize výškové práce a outdoorová 
reklama. Je ženatý a má syna Filipa (4 měsíce). Sport: akrobatický rokenrol, americký step, 
swing.
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i zázraK PoTřebuje reKLaMu  
aneb jaK ProDaT To, co DěLáMe, veřejnosTi vLaDiMír vecheTa
Průřezová, debatní i praktická tematická skupina o bezbožném marketingu zbožných myšlenek, 
skvělých nápadů a svatého zápalu. Co se můžeme naučit ze světa reklamy, na jaké zásady 
nelze zapomínat v komunikaci a jak zanedbané detaily lámou vaz i nejskvělejším projektům. 
Zjistit očekávání veřejnosti? Jak napsat reklamně zajímavé sdělení a neztratit se přitom  
v záplavě slov? Proč to v těch novinách zase nevyšlo? SEO, Web 2.0 a Evangelium 3.0. Guerrila 
aneb když na to jdete „od lesa“. Co je to strategie, marketingový mix, o důležitosti osob, které 
táhnou, a proč to všechno vlastně potřebujeme? A hlavně: komu, co, jak a proč sdělujeme,  
a kdo a za kolik to všechno udělá…
Mgr. Vladimír Vecheta se narodil v roce 1972 v Brně. Vystudoval obor teologie na 
CMTF UP v Olomouci a akreditovaný kurz Učitel zážitkové pedagogiky na Fakultě tělesné 
kultury UP v Olomouci. Angažoval se ve Vysokoškolském katolickém hnutí v Olomouci, 
posléze profesně na rozvoji vzdělávacího projektu „Orientační dny pro žáky ZŠ a SŠ“ 
v salesiánském středisku mládeže Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Vedle oboru 
marketingu aplikovaného na cestovní ruch je nyní jeho hlavním zaměřením redakční 
a vydavatelská činnost odborné ekonomické, manažerské a vzdělávací literatury  
v nakladatelstvích Computer Press a Didaktis. Je autorem 2 sbírek her „Indoor aktivity“  
a „Outdoor aktivity“. Ve volném čase se věnuje cyklistice, focení a historii. 

Misie a evangeLizace jana zehnaLová
Misijní evangelizace jako služba každému člověku a celému lidstvu je hlavním stavebním 
kamenem celosvětové organizace Papežských misijních děl od jejich historických prvopočátků 
až do dnešní doby. Každá z jejich částí se tomuto tématu věnuje svým specifickým způsobem. 
Krátce se seznámíme s činností organizace od jejího vzniku až po současnost. Dozvíte se  
o možnostech osobní angažovanosti na rozlehlém misijním poli a o misijním výchovném 
programu MOST pro děti – malé misionáře, shlédneme krátký film ukazující poměry v jedné ze 
zemí, které z České republiky pomáháme. A samozřejmě bude čas i na dotazy.
Mgr. Jana Zehnalová pracuje jako samostatná pastorační asistentka – katechetka  
v brněnské a olomoucké diecézi. Od roku 2000 spolupracuje s Papežskými misijními díly, kde  
v současnosti zastává funkci diecézní ředitelky Papežských misijních děl pro brněnskou diecézi. 
Mimo to má na starosti zájemce, kteří chtějí pracovat jako dobrovolníci v misiích.
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vzTahy PřeD ManžeLsTvíM josef zeMan
Vysoké procento rozpadu manželství není v dnešní době zapříčiněno špatnou povahou nebo 
špatnými úmysly jednoho z partnerů, ale havárií vztahu, která je zaviněna zcela nechtěně  
a často oběma partnery. Zjednodušeně řečeno mladým lidem nechybí většinou snaha usilovat 
o dobré manželství, ale chybí schopnost dělat to úspěšně. I vztahový život je umění, které 
se člověk učí, hlavně v rodině, ve které prožil dětství. Dnešní rodiny se však liší více, než 
se lišily rodiny v minulosti, a proto mají mladí lidé více odlišné představy o soužití, a tím  
i větší problémy se vzájemně přizpůsobit. Vztahy před manželstvím, jsou-li bezpečné, tuto obtíž 
zmírňují, nebezpečné vztahy ji však zhoršují. Pro mladé lidi je stále naléhavější se v této situaci 
dobře orientovat.

PhDr. Josef Zeman, CSc. je psychologem a psychoterapeutem. Před rokem 1989 pracoval 
ve zdravotnictví, od roku 1991 vede církevní Manželskou a rodinnou poradnu Bethesda  
v Brně. V letech 1996 až 2007 byl ředitelem Národního centra pro rodinu při České biskupské 
konferenci.

P. Ladislav Baranyai SDB  (54 rokov), nar. v Bratislave, vyštudoval matematiku a teológiu. 
Učil na odbornom učilišti, na základnej škole, ako lektor na VŠZaSP sv. Alžbety, deväť rokov 
viedol oddelenie pastorácie saleziánskej mládeže na Slovensku. Od r. 1994 budoval Školu 
pre animátorov a pripravil jej základný program; roky 2003-2004 prežil v Izraeli. Od r. 2000 
spolupracoval v užšom tíme na dlhodobom výchovnom programe pre mladých s názvom  
„Cesty zrenia“ (publikovaný v roku 2010). 

Ing. Anastázia Strečková (41 rokov) študovala odbor strojárska technológia – špeciálne 
metódy obrábania. Neskôr získala pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie náboženstva a etickej 
výchovy. Trinasť rokov pracovala ako učiteľka na strednom odbornom učilišti a dva roky ako 
metodička na ústredí DOMKY (občianske združenie). Momentálne pracuje na marketingovom 
oddelení fy. GOLEMTECH s.r.o. Vyše 20 rokov sa vo voľnom čase ako dobrovoľníčka venuje 
príprave a realizácii voľnočasových programov pre mládež. So skupinou laikov každoročne 
pripravuje a realizuje niekoľko turnusov duchovných cvičení. Počas posledných piatich rokov 
pracovala v najužšom prípravnom tíme, ktorý pripravoval itineráre pre sprevádzanie mladých 
- tzv. Cesty zrenia. 

18. 8. v 13:30 auTograMiáDa 

Knihy bLogerů ze signáLy.cz: 

KLávesnicí Mezi nebeM a zeMí
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1 Labyrint dospievania
P. Ladislav Baranyai
Anastázia Strečková

2 Gregoriánský chorál – od poslušnosti k jednotě Josef Gerbrich
3 Ubavit se k smrti (práce s filmem) P. Jan Hanák
4 Jak vést společenství sr. Markéta Hanáková
5 ZEĎ - Překážky duchovního života P. František Horák
6 Společné bydlení před svatbou ano, či ne? manželé Imlaufovi
7 Kudy mám jít, čím se mám stát? biskup Josef Kajnek

8 Refresh with God
Marie Kalčíková  
(komunita Emmanuel)

9 Osobní modlitba - přátelské setkání s Bohem
P. Vojtěch Koukal 
(komunita Blahoslavenství) 

10 Překážky duchovního života Kateřina Lachmanová
11 Jaký je náš Bůh biskup Jiří Paďour
12 Umíte se (správně) rozhodovat? Olga Zelená a Ludmila Kubicová
13 Embryo jako osoba? – Argumentace na poli „pro-life“ Karel Skočovský
14  Lidé dnes neposlouchají učitele, ale svědky P. Mirek Šimáček
15 Kdo si hraje, nezlobí! P. Jaroslav Trávníček

16
Jak mluvit s nevěřícími o lásce, vztazích, ale  
i antikoncepci, potratech a souvisejících tématech

Radim Ucháč

17 Metody práce s Biblí - biblické postavičky
Ludmila Vjaclovská,  
Petra Pročková  

sTřeDa 18. 8. 2010 - PřehLeD

t e m p A  -t e m A t I C K é  p ř e D N á š K y

LabyrinT DosPievania LaDisLav baranyai a anasTázia sTrečKová
Mladí žijú rýchlo, chcú adrenalín, nechcú čakať... A predsa, v hĺbke hľadajú čosi viac. 
Labyrint dospievania je odpoveďou na to, ako naozaj „byť“, ako sa stávať schopným mužom 
a obdivuhodnou ženou a ako túto cestu s piatimi etapami v rôznych symbolických svetoch 
ponúknuť súčasným chlapcom a dievčatám. Svetlo, mapa a cesta pre animátorov!  
Tato tematická přednáška vznikla ve spolupráci s časopisem IN!   
Krátké vizitky přednášejících jsou na předchozí straně.
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gregoriánsKý choráL - oD PosLušnosTi K jeDnoTě josef gerbrich
Nejedno překvapení o gregoriánském chorálu: chorál jako vlastní zpěv římskokatolické církve, 
chorál jako modlitba, chorál jako mluvené slovo, chorál jako očistný prostředek, chorál 
jako nástroj jednoty. Odlišnost chorálu od ostatních projevů zpěvu. Praktický nácvik podle 
neumatických notací z 8. století.
Josef Gerbrich se narodil v roce 1956 v Brně. Vystudoval matematiku na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univerzity, do roku 1990 pracoval jako programátor v Ústavu výpočetní 
techniky Masarykovy univerzity. Od roku 1990 pracuje na Biskupství brněnském. Jako 
klavírista (15 let LŠU = Lidové školy umění) se stal z nouze varhaníkem (v Doubravníku 1973 
- cca 2000, v Tišnově 1978 - 1988, v Brně u sv. Michala od roku 1979 dosud).
Po 5 letech zkušeností v Brněnském akademickém sboru a 25letém působení v chrámovém 
sboru Jolly Singers vede v současné době již jen dvě pěvecká tělesa: komorní soubor Capella 
Moravie, který se zaměřuje téměř výhradně na duchovní polyfonní hudbu období renesance, 
a Svatomichalskou gregoriánskou scholu, liturgické těleso, jehož hlavní náplní je zpěv 
gregoriánského chorálu při bohoslužbách, a to v tzv. autentické interpretaci s přihlédnutím  
k původním neumatickým zápisům z 8. až 9. století. Od roku 1996 gregoriánský chorál externě 
vyučuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Je svobodný.

ubaviT se K sMrTi jan hanáK
Pod tímto názvem představil Neil Postman svou vizi vývoje médií a zejména televize. Proč se 
tematická skupina jmenuje stejně? Nehledejte za vším racionální vysvětlení. A pokud ho najdete (což 
tady není zas až tak těžké), nenechejte se jím svázat, protože to rozhodně nedělal ani autor těchto 
řádků. Popusťte uzdu své intuici. Už proto, že to bude o filmu, o filmové řeči, o televizi, o jejím vlivu 
na utváření reality, o způsobech tvorby, která umožňuje utvářet televizi a skrze ni zase i realitu samu, 
a tak pořád dokola. Součástí budou předpremiérové projekce vybraných dílů nového podzimního 
seriálu Tančící skály, o dialogu vědy, víry a umění (námět a scénář: Marek Orko Vácha a Jan Hanák). 
P. Jan Hanák, kněz a publicista, se narodil v roce 1974 v Brně, kde byl také roku 2001 vysvěcen. 
Během studií teologie a žurnalistiky začal pracovat v Radiu Proglas a Českém rozhlasu Olomouc. 
Potom vyměnil rozhlas za Českou televizi a postupně začal objevovat široké pole dokumentární 
tvorby. V roce 2006 natočil svůj první větší dokument Oko bez světla se nepotěší (oceněn na 
festivalu Arts&Film Telč 2007). Ve stejné době začal jako scénárista spolupracovat s režisérem 
Otakárem Maria Schmidtem (magazín Po hladině, filmový esej Krajinou ticha), spolu s ním nyní 
připravuje více větších dokumentárních projektů (Mistr Eckhart a hraný dokument Blázen z La Verny). 
Pro letošní podzim připravuje ve své režii seriál Tančící skály. V posledních dvou letech se vrátil  
i k rozhlasové tvorbě, v podobě několika dokumentů pro Český rozhlas. Přednáší rozhlasovou tvorbu 
na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Spolupracoval na několika divadelních projektech, např.  
s divadlem Husa na provázku (jako poradce a ne/herec) na inscenaci Evangelium svatého Lukáše. 
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jaK vésT sPoLečensTví MarKéTa hanáKová a PeTr zeLinKa
viz anotace strana 10

zeď – PřeKážKy Duchovního živoTa franTišeK horáK
O falešných představách o Bohu, o neobráceném srdci, o postojích proti Božímu milosrdenství, 
o druzích našich nesvobod a o tom, kdy Ježíš přestává být jediným prostředníkem mezi 
člověkem a Bohem.
P. František Z. Horák, O.Carm. se narodil v roce 1976 v Liberci. Po maturitě na Střední 
průmyslové škole textilní v Liberci vystudoval bakalářský obor Kybernetika a řídící technika 
na Západočeské univerzitě v Plzni. Potom pokračoval ve studiu teologie, během něhož vstoupil  
k bratrům karmelitánům do Kostelního Vydří. Po teologických studiích byl vysvěcen v roce 
2006 na kněze. V současné době působí v Kostelním Vydří a okolí.

sPoLečné byDLení PřeD svaTbou ano, či ne? hana a PeTr iMLaufovi
Máte ve svém okolí páry, které ještě neměly svatbu, ale nastěhovaly se k sobě? Co je asi čeká? 
Toužíte po krásném manželství? Chcete si vy sami společným bydlením před svatbou ověřit  
a ujistit se, jaký je váš partner, protože nechcete, aby se právě vaše manželství rozpadlo? Jak 
to v takovém vztahu funguje? Jaké jsou výhody a jaká úskalí? Prospěje to vašemu vztahu? 
Jsou následná manželství spokojenější? O tom všem si budete povídat s Hankou a Petrem.
Mgr. Hana Imlaufová a Ing. Petr Imlauf v manželství žijí 24 let, mají 3 děti. Často 
přednášejí o partnerských vztazích, sexualitě, o lásce mezi mužem a ženou. Společně se 
věnují přípravě mladých lidí na manželství formou malých společenství. Tento program 
se jmenuje Snoubenecká setkání v rodině. Více informací o tomto programu naleznete  
na http://snoubenci.ascczech.cz/. Hanka pracuje v Křesťanské pedagogicko-psychologické 
poradně. Petr pracuje v certifikačním orgánu jako auditor kvality.

KuDy MáM jíT? číM se MáM sTáT? josef KajneK
tematická skupina týmu pastorace povolání, viz anotace strana 12
Mons. Josef Kajnek je pomocným biskupem a administrátorem královéhradecké diecéze. Narodil 
se 18. 4. 1949 v Kutné Hoře. Vyučil se zámečníkem a vystudoval Střední průmyslovou školu  
v Čáslavi. V roce 1976 byl vysvěcen na kněze. Působil v České Třebové, v Písečné a v Ústí 
nad Orlicí. Pak přišel o státní souhlas a dva roky vykonával nucené práce u Státních lesů  
a v Metrostavu v Praze. Po návratu do kněžské služby působil v Chomuticích, Lázních Bělohrad  
a v Pardubicích. V roce 1990 jej biskup Karel Otčenášek povolal ke službě generálního vikáře, 
kterou vykonával až do roku 1998. V roce 1992 byl vysvěcen na biskupa. Za biskupské heslo si 
zvolil větu „In humilitatae servire“ (česky: „V pokoře sloužit“). Za Českou biskupskou konferenci 
je mu svěřena péče o vězeňské kaplany a je také zodpovědný za Pastoraci povolání v ČR.
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„refresh wiTh goD“  (MT 11,28) Marie KaLčíKová a MareK baMbuLa
V první části skupinky budeme mluvit o tom, co vlastně adorace je a jak ji můžu já osobně 
prožít.  V další části nabídneme pár praktických návrhů, jak vést moderovanou adoraci pro 
společenství, pro farnost atd. Celý impuls bude založený na osobních zkušenostech a zážitcích, 
takže se nebude jednat o žádnou suchou teorii. :-)
Marie Kalčíková se narodila v roce 1987. Studuje medicínu v Brně. 
Od roku 2005 je členkou komunity Emmanuel.
Marek Bambula se narodil v roce 1985. Studuje teologii a geografii v Olomouci. 
Členem komunity Emmanuel je 2 roky.

osobní MoDLiTba - PřáTeLsKé seTK ání s boheM vojTěch KouKaL
O zásadní důležitosti osobní modlitby pro křesťana dnes, aby mohl obstát v tlaku dnešní doby. 
Jak žít a budovat osobní, hluboký vztah s Bohem v osobní modlitbě. O úskalích a těžkostech 
tohoto vztahu přátelství. Praktické podněty pro osobní modlitbu. 
P. Vojtěch Koukal je od roku 1991 členem komunity Blahoslavenství. V roce 1997 byl 
vysvěcen na kněze. V letech 2007-2009 studoval Spirituální teologii v Římě. V současnosti 
je představený domu Komunity v Dolanech u Olomouce. Věnuje se formaci, duchovnímu 
doprovázení, vede duchovní semináře (též o modlitbě) a duchovní cvičení.

PřeKážKy Duchovního živoTa KaTeřina LachManová
Je-li duchovní život životem z Ducha Svatého a pod jeho vedením, jeho hlavní překážkou bude 
modlářství všeho druhu, otevřenost „duchu světa“, který inspiruje k žití „jakoby Bůh nebyl“, 
ale také koketování s duchovnem, které s Duchem Svatým a s křesťanstvím nejde dohromady.

jaKý je náš bůh? jiří Paďour
Co můžeme poznat o Bohu svým rozumem? Bible je plná zpráv o Bohu a na tom stojí. Bereme 
to vážně? Co vlastně znamená bázeň Boží? Co znamená: „Bůh je láska“? Co znamená, že Bůh 
je? A jaký je?
Mons. Jiří Paďour, OFMCap. se narodil 4. 4. 1943 ve Vraclavi, okres Ústí nad Orlicí.  
Na kněze byl vysvěcen r. 1975 v Praze. V roce 1978 se konala jeho tajná obláčka - vstup  
do kapucínského řádu. Věčné řeholní sliby složil tajně 10. 12. 1983. Dne 9. 4. 1991 byl poprvé 
zvolen provinciálem první poválečné kapitule kapucínského řádu. V rámci České biskupské 
konference je biskupem-delegátem pro mládež a zasvěcený život. Vedení českobudějovické 
diecéze se ujal 25. 9. 2002.

Vizitka přednášející je na straně 8
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uMíTe se (sPrávně) rozhoDovaT? oLga zeLená a LuDMiLa Kubicová
Každý musí ve svém životě dělat mnohá rozhodnutí – v každodenních situacích i na životních 
křižovatkách. Je pro vás těžké se rozhodnout? Nebo se rozhodujete ukvapeně? S obojím se 
dá něco dělat. Krása i náročnost pokladů ignaciánské spirituality napoví, jak konat volbu  
ve vztahu k Bohu.
Sr. Olga Zelená, SSJ se narodila v roce 1973. Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové 
vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze (1996). Následující rok vstoupila  
do Společnosti sester Ježíšových (SSJ). Od roku 2002 je magistrou novicek v SSJ v Olomouci  
a věnuje se mladým lidem v rámci duchovních obnov a exercicií.
Sr. Ludmila Kubicová, SSJ se narodila v roce 1966. Pochází z valašského Lidečka, kde 
se před svým vstupem do řeholního života (1992) věnovala dětem a mládeži ve farnosti. 
Absolvovala Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci (2009).  Žije v komunitě SSJ  
v Ústí nad Orlicí a pracuje jako pastorační asistentka v Dolní Čermné.

eMbryo jaKo osoba?  
– arguMenTace na PoLi „Pro-Life“ KareL sKočovsKý
Kdy začíná lidský život? Je embryo osoba s právem na život? Dá se postoj „pro life“  
(pro život) obhájit na základě čistě rozumových a nenáboženských argumentů? Těmito otázkami 
se budeme zabývat. Pokusíme se ukázat jak na ty nejsilnější, tak na některé slabé a chybné 
argumenty na obou stranách debaty.
Mgr. Karel D. Skočovský, Ph.D. - vizitka přednášejícího je na straně 13.

LiDé Dnes nePosLouchají učiTeLe, aLe svěDKy MirosLav šiMáčeK
„Lidé dnes neposlouchají učitele, ale svědky. Učitele jen tehdy, jsou-li svědky.“ (Pavel VI.) 
Dříve, než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě... Prorokem pro národy jsem tě ustanovil  
(Jer 1,4-10). Jak Bůh působí v mém životě – vzory, svatí všedního dne, číst ve vlastním 
životě. Bůh s námi počítá, vede nás, posílá nám do cesty svědky, připravuje nás na naše úkoly. 
Koho jsem potkal? Mladý člověk ví, že se plně realizuje pouze tehdy, když se plně daruje.  
(srov. Jan Pavel II.)
P. Miroslav Šimáček se narodil v roce 1951 v Ústí nad Orlicí. V roce 1976 dokončil CMBF  
v Litoměřicích a byl vysvěcen na kněze. Od roku 1979 do roku 2000 působil v Příchovicích. Zde 
vzniklo místo spontánního setkávání mladých lidí a stalo se důležitou inspirací pro pastoraci 
mládeže v ČR. Od roku 1990 se stal vedoucím Sekce pro mládež České biskupské konference, 
kde působil do roku 2001. Od roku 2000 je biskupským vikářem pro pastoraci v litoměřické 
diecézi a od roku 2002 farářem v Ústí nad Labem a dalších deseti farnostech. Příležitostně 
přednáší o pastoraci, zvláště pastoraci mládeže. Občasně koná duchovní obnovy. 
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KDo si hraje, nezLobí! jarosLav TrávníčeK
viz anotace strana 14

jaK MLuviT s nevěřícíMi o Lásce, vzTazích, aLe  
i anTiKoncePci, PoTraTech a souvisejících TéMaTech raDiM ucháč
Diskuze týkající se lidských vztahů mohou být přirozenou branou, jak přivést druhé k používání 
rozumu, který ve svém důsledku vede k životu s Bohem. Jedná se o otázky: Jak spolu souvisí 
láska, přátelství a manželství? Na čem je založena trvalost manželství a proč si to nelze 
vyzkoušet „na hromádce“? Je možné předejít rozvodu? Jak si vybrat člověka na celý život? 
Co je důkazem lásky? Jaké dopady má antikoncepce na vztah? Proč nejsou přirozené metody 
„katolickou antikoncepcí“? A řadu dalších.
Mgr. Radim Ucháč se narodil v roce 1974, vystudoval Katolickou teologickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. Je prezidentem Hnutí Pro život ČR, které se ve své činnosti 
zaměřuje na práci s nevěřícími lidmi. Je spoluzakladatelem časopisu Milujte se a RC Monitor. 
Je ženatý, má 6 dětí.

MeToDy Práce s bibLí – bibLicKé PosTavičKy
LuDMiLa vjacLovsKá a PeTra PročKová

Mezi metodami praktické práce s Biblí představíme metodu tvořivé práce s biblickými 
postavičkami.  Seznámíme se stručně se samotnými postavičkami a jejich historií. Středem 
setkání bude konkrétní biblický text, na kterém si ukážeme využití postaviček. Společně 
budeme hledat odpovědi na to, co nám Bůh skrze své Slovo sděluje a jak lze podle něj žít. 
Nakonec si řekneme, jak jinak je ještě možné využít biblické postavičky v životě farnosti. 
Mgr. Ludmila Vjaclovská vystudovala sociální pedagogiku a křesťanskou výchovu. S dětmi a 
mládeží pracuje od roku 1998, nejprve jako vychovatelka v domově mládeže při střední škole, 
dále pak jako pastorační asistentka ve Středisku pro mládež, v současné době je vychovatelkou 
v dětském domově rodinného typu. Práce s Biblí ve výchově a pastoraci dětí a mladých jí je 
vlastní především od roku 2004, kdy se seznámila s Českým katolickým biblickým dílem.
Bc. Petra Pročková je vdaná, vystudovala ekonomii, sociologii a sociální práci. Po roce  
v evangelizační škole ve Francii pracovala jako pastorační asistentka ve Středisku pro mládež, 
poté v dětském domově. V současné době je na mateřské dovolené. K práci s biblickými 
postavičkami se dostala skrze České katolické biblické dílo a využívala ji při práci s mládeží  
ve farnosti, ve středisku i v dětském domově.
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t e m p A  -t e m A t I C K é  p ř e D N á š K y

PáTeK 20. 8. 2010 - PřehLeD
1 Apologie víry - jak odpovídat na otázky víry P. Jan Balík
2 Pravda bolí, ale zároveň zachraňuje Vladislava Bartáková
3 Time management – zásady plánování času Jan Čapek
4 Evangelizace Petr Diblík
5 Identita ženy Maria Fridrichová
6 Život malého společenství a síla osobnosti arcibiskup Jan Bosco Graubner
7 Jak vést společenství sr. Markéta Hanáková
8 Začátek života z pohledu přírodovědce Petr Hach
9 Internet - dobrý sluha, zlý pan Ignác Mucha, P. Josef Ptáček
10 Manželství, společenství života a lásky manželé Novákovi
11 GPS na cestu s Božím slovem sestry Paulínky
12 Žádný člověk není ostrov biskup František Radkovský
13 Evangelizační školy  - dost dobrý start do života P. Andreas Schmidt (Německo)
14 Kudy mám jít, čím se mám stát? P. Damián Škoda
15 Dobrovolnictví - služba, oběť nebo zisk? Vojtěch Tutr
16 Svoboda, geny a odpovědnost P. Marek Orko Vácha

jaK oDPovíDaT na oTázKy víry? jan baLíK
Připadal/a sis někdy, když jsi s druhými hovořil/a o víře, trapně, protože jsi nevěděl/a, jak 
odpovědět? Nic si z toho nedělej a pojď se společně bavit, jak na to.  
P. Jan Balík stál u zrodu Arcidiecézního centra mládeže a Arcidiecézního centra života 
mládeže Nazaret v Praze. Byl 11 let zodpovědný za pastoraci mládeže v pražské arcidiecézi. Od 
roku 1993 byl tiskovým mluvčím Sekce pro mládež České biskupské konference (ČBK). Působil 
též jako ředitel Sekce pro mládež ČBK. Nyní slouží ve farnosti Praha - Strašnice. Je členem 
tvůrčího týmu časopisu IN!. Je také autorem více knih pro mladé, např. „Máš na víc“. Letos  
na podzim mu vyjde kniha „Pastorace mládeže Jana Pavla II.“
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PravDa boLí, aLe zároveň zachraňuje.. . vLaDisLava barTáKová
(jak mluvit s ženami a dívkami zraněnými interrupcí)
Interrupce se dnes nabízí jako dobré řešení situace, která je vnímána jako bezvýchodná. Je 
to však „řešení“, které dlouho bolí. Základní informace o psychických následcích interrupce 
jako specifické formě traumatu. Pokusíme se společně hledat cesty, jak provázet ženu v krizi 
související se ztrátou dítěte. Povíme si o vině, studu, potlačovaném hněvu a snaze „na všechno 
zapomenout“, které podstatným způsobem ovlivňují život po interrupci. Jak nabídnout zraněné 
ženě přijetí; jak adekvátně naslouchat; kde získat odvahu zůstat s bolestí druhého a jak pomoci 
interpretovat krizi jako naději, aby se z traumatické a bolestné pravdy mohla stát pravda 
uzdravující. Budete mít dobrou výbavu i pro situace setkání s člověkem, který o interrupci 
uvažuje. Možná budete první, s kým o tom bude mluvit.
Mgr. et Mgr. Vladislava Bartáková se narodila v roce 1977. Vystudovala na Univerzitě Karlově  
v Praze jednooborově sociologii a psychologii. Pracuje v Poradně pro ženy v tísni AQUA VITAE, 
kde se věnuje převážně terapeutické práci se ženami trpícími postabortivním syndromem. 
Odborně se zaměřuje na terapii následků interrupce a krizovou intervenci. Na katedře psychologie 
FF UK dokončuje disertační práci na téma psychologie modlitby. Je vdaná, má tři syny.

TiMe ManageMenT - zásaDy PLánování času jan čaPeK
Seznámíme se s postupem, jak si plánovat svůj čas. Dále si tento postup procvičíme, protože 
součástí bude i případová studie zaměřená na naplánování určité akce a všeho, co je s ní 
spojeno. Cílem je přesvědčit vás o nevyčíslitelné ceně času a důležitosti naučit se s ním 
hospodařit. Dále se naučíte prakticky používat zásady time managementu a zdokonalíte se ve 
spolupráci v týmu.
Mgr. Ing. Jan Čapek se narodil v roce 1969. Je psychologem, koučem a lektorem 
manažerských, komunikačních a prodejních dovedností. V letech 2001 - 2008 pracoval jako 
výzkumný pracovník v Psychologickém ústavu Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se 
zabýval ekonomickou psychologií, zejména výzkumem vlivu dnešní výkonové společnosti na 
domácnosti s dětmi. Je dlouholetým spolupracovníkem Centra pro rodinu při Arcibiskupství 
pražském. Nyní pracuje jako terapeut v Křesťanské psychologické poradně v Nymburce  
a zabývá se manželským, rodinným a výchovným poradenstvím.

jaK vésT sPoLečensTví MarKéTa hanáKová a PeTr zeLinKa
viz anotace strana 10
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evangeLizace aneb „nečeKej na svůj Den,  
na svůj veLKý čin, KažDá chvíLe se Ti nabízí…“ PeTr DibLíK
Budeme si povídat o evangelizaci „životním stylem“ - skrz drobnosti každého dne. Společenství 
a různé akce jsou výbornou příležitostí, kde mohou naši kamarádi zažít Boží přítomnost a kam 
je dobře je také přivést. Většinou tomu ale předcházejí osobní vztahy, které můžeme vytvářet 
každý den. A nemusíme zůstávat jen u kamarádů, jsou tu paní šatnářky, kuchařky, profesoři, 
spolužáci, lidé ve městě, na ulici, i ti nejbližší doma. O tom, že jsme křesťané, se nejspíš dozvědí 
jenom někteří, všichni ale poznají, že je máme rádi.
Petr Diblík právě dostudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Baví ho řízení drobných 
ziskových i neziskových projektů, čemuž se věnoval částečně i při škole. Pochází z Chocně, 
jezdí na kole, běhá, plave a hodně času tráví v lese. Má rád tvarohové koláče.

iDenTiTa ženy Maria friDrichová
Jak žena může vidět sama sebe? Co se dovídá od Stvořitele? Kolik otázek vyvolává společnost? 
Dá se vůbec označit, co je dobré a co ne? Musí žena zahodit svůj život u plotny a plínek? 
Není žena tlačená do budování kariéry přesto, že přirozeně cítí touhu být maminkou? Má na 
to Bůh názor? Jak si vyložit Boží slovo, které dnes zní provokativně? Hlavním východiskem 
bude, že každá lidská osoba je bytost svobodná, proto budeme z pohledu ženy klást otázky  
a odpovědi skládat jako mozaiku. Svobodný člověk má vědět, proč žije, zda věří, že je možná 
láska mezi mužem a ženou na celý život; promyslet smysl manželství a také ocenit velkou 
hodnotu sexuality.
MUDr. Maria Fridrichová je dlouholetou pracovnicí ostravsko-opavského biskupství a Centra 
pro rodinu a sociální péči, o.s. Ve svém osobním životě více než dvacet let zkoumá proces 
pěstování manželství. Originální zkušenosti vznikly propojením osobního rodinného života  
s profesí lektorky v programech pro manžele, v přednáškových cyklech a v poradenství. 
Původně vystudovala medicínu, ale působí na pomezí medicíny a práce s manželskými vztahy. 
Vyzdvihuje význam lidského těla, hodnotu sexuality a otazníky kolem lidské plodnosti. Pracuje 
na hledání Božího plánu pro člověka. Je vdaná, má 4 děti.

živoT MaLého sPoLečensTví a síLa osobnosTi jan bosco graubner
Při budování společenství je třeba nejen respektovat pravidla vzájemných vztahů, ale záleží 
i na lidech, kteří ho tvoří. Ze špatné mouky neuděláte dobrý dort a pokud se všechna zrna 
nedají rozemlet na jemnou mouku, tak taky ne. Co dělat, abychom byli kvalitními osobnostmi  
a dokázali své bohatství dát do společného? Jak se zbavit protivných chyb, které jsou překážkou 
pro dobré vztahy? Jak ze sebe udělat opravdového křesťana, který může druhé obdarovávat? 
Jak darovat, abychom nenarazili? Jak budoval z apoštolů malé společenství Pán Ježíš? Tak  
o tom a dalších vašich otázkách si budeme povídat.

CSA-10_brozura.indd   23 30.7.2010   16:22:44



26

Arcibiskup Jan Bosco Graubner se narodil 29. 8. 1948 v Brně. Je arcibiskupem olomouckým 
a metropolitou moravským. Vyrostl a maturoval ve Strážnici. Teologii studoval v Olomouci. 
Kněžské svěcení přijal v roce 1973. Působil v duchovní správě ve Zlíně, Valašských Kloboukách, 
od roku 1982 ve Vizovicích, Provodově a Horní Lhotě. Biskupské svěcení přijal v roce 1990. 
Arcibiskupem byl jmenován v roce 1992. V rámci České biskupské konference (ČBK) dříve 
zodpovídal za mládež a katechezi, nyní za charitu a misie. Po dvou obdobích, kdy byl předsedou 
ČBK, je nyní místopředsedou. Na teologické fakultě v Olomouci přednáší bohoslovcům  
o duchovním doprovázení.

PočáTKy živoTa z PohLeDu PříroDověDce PeTr hach
Co všechno souvisí se vznikem lidské bytosti? Jaké jsou obecně rozšířené nepřesnosti a omyly? 
Jaké jsou vlastně metody a možnosti reprodukční medicíny a jaké etické a morální problémy 
jsou s tím spojeny?
Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. vystudoval všeobecné lékařství na UK v Praze. Vyučoval na 
1. lékařské fakultě a v současnosti je přednostou Ústavu pro histologii a embryologii. Jeho 
vědecké zaměření je sice spojeno převážně s otázkami mikroskopického složení lidského těla a 
s jeho vývojem, ale přesahují i k otázkám etiky medicíny a biologie. Proto je i členem v etických 
komisích a v Papežské akademii Pro vita.

inTerneT – Dobrý sLuha, zLý Pán ignác Mucha a josef PTáčeK
Budoucnost internetu je bezbřehá. V tom dobrém i v tom tragickém slova smyslu. Má tam 
prostor každý. Lidé s dobrými i se zlými úmysly. Je to nástroj, který lidstvu pomáhá, ale 
zároveň jej i ohrožuje. Je jako oheň, který může sloužit i ničit.   
Mgr. Ignác Mucha se narodil v roce 1967. Založil a vede internetové projekty Pastoračního 
střediska při Arcibiskupství pražském: www.vira.cz, www.pastorace.cz, www.maria.cz, 
www.krestanstvi.cz, křesťanské Linky důvěry, atd. Vystudoval Katolickou teologickou fakultu 
v Praze a je absolventem katolické evangelizační školy v Maihingen v Německu. Je ženatý, má 
tři děti.
P. Josef Ptáček se  narodil v roce 1973. Má na starosti efektivní využívání internetu a 
moderních technologií v rámci Arcibiskupství pražského, působí jako odborný poradce pro další 
církevní subjekty, stará se také o www.apha.cz. Vystudoval SPŠ elektrotechnickou, Katolickou 
teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a účastnil se programu mezinárodní misijní školy 
ICPE v Německu. Provozuje osobní stránky www.knez.cz. V současnosti je farářem ve farnosti  
Kralupy nad Vltavou a vikářem podřipského vikariátu.
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ManžeLsTví, sPoLečensTví živoTa a LásKy jiTK a a MireK nováKovi
Motto: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě: z lásky ho povolal k životu  
a současně ho určil k lásce... Láska je proto základní a přirozené povolání každého člověka.“  
(Familiaris consortio) Jak žít toto povolání k lásce ve vztazích, v manželství? Rádi bychom 
nabídli pár úžasných myšlenek Jana Pavla II. a Benedikta XVI. na téma lásky mezi mužem  
a ženou, které byly velikým objevem, pomocí a inspirací pro náš vztah.
Jitka a Mirek Novákovi jsou 14 let manželé. Bůh je obdaroval čtyřmi dětmi. Věnují se 
přípravám snoubenců na manželství a kurzům Přirozeného plánování rodičovství (PPR). 

gPs na cesTu s božíM sLoveM anDrea hýbLová a anna MáTiKová
Konec teorie, nastupuje praxe. Jak vzít Bibli do rukou a tvého každodenního života.
Paulínky meditují Boží slovo každý den. A také se snaží podle něj a z něj žít. Naším povoláním 
je hledat stále nové cesty, jak ho dát poznat i druhým. Proto se s vámi podělíme, jak putovat 
stránkami Písma den za dnem a prakticky si i „vyzkoušíme“ způsob, jak číst a žít Slovo Boží 
sami, ale jak to lze i ve skupině, kterou jako animátoři vedete. A vůbec nejde o nic složitého 
a náročného! Skupinku povedou, o své zkušenosti se podělí a k dobrodružnému putování  
s Božím slovem vyzvou sestry Andrea (34) a Anna (31), juniorky z Kongregace Dcer sv. Pavla, 
známých jako Paulínky.
Andrea vystudovala divadelní dramaturgii a letos složila první řeholní sliby. Anna studovala 
anglický a německý jazyk, nyní studuje teologii na Katolické teologické fakultě v Praze. Obě 
působí v pražské komunitě. V duchu paulínského charismatu pracovaly v různých oblastech: 
nakladatelství, rádio, televize a film, biblický apoštolát (e-neděle, Bible24), různé animace  
ve farnostech a letní výpadovky (Pouť po stopách sv. Pavla, 4 dny se 4 evangelisty). Mají  
na signály.cz své blogy pod nicky Neposeda a Annina.

žáDný čLověK není osTrov franTišeK raDKovsKý
Nové skupiny a hnutí se v současné společnosti stávají proroky nových možností pro život 
církve v dnešním světě. Tím vytvářejí nové spojení víry se životem. Modlit se a žít společně 
je požehnání.
Mons. František Radkovský, narodil se v roce 1939 v Třešti na Jihlavsku. Vystudoval 
Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Cyrilometodějskou bohosloveckou 
fakultu v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Praze v roce 1970. Biskupské svěcení přijal 
v roce 1990. V roce 1993 se ujal řízení nově vzniklé plzeňské diecéze. Při České biskupské 
konferenci je odpovědný za laiky, ekumenismus a informatiku.
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evangeLizační šKoLy  - DosT Dobrý sTarT Do živoTa
KoMuniTa eMManueL a anDreas schMiDT

Tak trochu jiná škola! „Give all, get more!“ To je heslo evangelizačních škol komunity 
Emmanuel. Jsou zatím 4 na celém světě - Francie, Německo, Itálie, Filipíny. Dáš rok svého 
života  Bohu a co dostaneš?  Co se zde učí? A co volný čas?  Dělají se přijímačky? Jaké je 
to žít celý rok ve spolču? Co vlastně může nabídnout církev mladým? Dá se podle toho žít  
v dnešním světě? Co vlastně můžeme předat ostatním? Stojí o to? O tomto i dalších věcech 
si můžeš povídat s mladými různých národností, kteří už to „mají za sebou“, a ředitelem školy  
v bavorském Altöttingu P. Andreasem Schmidtem.
P. Andreas Schmidt se narodil v roce 1974 ve Würzburgu. Teologii studoval ve Würzburgu, 
Namuru, Grazu a Mnichově. V roce 2002 byl v diecézi München-Freising vysvěcen na kněze. 
V letech 2002-2008 působil jako duchovní ve farnosti „Maria vom Guten Rat“.  V roce 2008 byl 
jmenován ředitelem IME (Internationale Akademie für Musik und Evangelisation) v Altöttingu. 

KuDy MáM jíT? číM se MáM sTáT? DaMián jiří šKoDa
tematická skupina týmu pastorace povolání
Nežijeme tu proto, abychom zaplnili místo, abychom byli jakýmsi číslem. Bůh nám svěřil 
poslání, volá nás vlastním jménem a říká: „Jsi můj, jsi má“. Bůh chce, abychom žili, a náš 
život je plodem jeho lásky. Objevit smysl života znamená poznat a pocítit tuto lásku v našem 
životě, objevit cíl vlastní cesty. Chceš potkat někoho, kdo tuto zkušenost s Bohem již zažil  
a snaží se ji prožívat ve svém životě jako dar, přestože přicházejí mnohé kříže? Máš možná 
strach z volby, nebo chceš žít pouze teď a tady a nemáš motivaci přijmout závazek na delší čas? 
Chtěl bys slyšet nějaká svědectví o věrnosti povolání, ať už od manželů z rodiny, snoubenců, 
nebo biskupa, kněze či jiné zasvěcené osoby? Také zaslechnout nějakou myšlenku, která by tě 
mohla povzbudit, a třeba si i společně zazpívat?
ThLic. P. Damián Jiří Škoda, CFSsS je členem Kongregace Bratři Nejsvětější Svatosti, 
kterým se lidově říká „petrini“. Má vztah k umění, protože studoval brněnskou konzervatoř a po 
ní strávil ještě téměř tři roky na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Právě prostředí 
konzervatoře mu pomohlo nalézt to, k čemu ho Bůh volá. Konvertoval ve druhém ročníku 
konzervatoře. Byl však pokřtěn jako malé dítě. Po noviciátě v Českých Budějovicích studoval 
na Ateneu Regina Apostolorum v Římě, kde po základním kurzu filosofie a teologie ukončil také 
licenciát z Dogmatické teologie. V současné době dálkově pokračuje v doktorském studiu v Římě. 
Angažuje se v „Týmu pro Pastoraci povoláni v ČR“ a je rektorem kostela Panny Marie Růžencové  
v Českých Budějovicích.
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DobrovoLnicTví – sLužba, oběť, nebo zisK? vojTěch TuTr 
Duchovní služba, misie, humanitární pomoc, charita, vlastní formace, práce s mládeží, zájem 
o věci veřejné, vzdělávání, ...  Jak to mám všechno stihnout? A může mi dobrovolnictví nějak 
pomoci? Najdeme dobrovolnictví v Bibli? K čemu je to dobré a co mi to může přinést? Jaké jsou 
možnosti dobrovolnictví u nás a ve světě? O tom všem a mnohém dalším budeme diskutovat.
Ing. Mgr. Vojtěch Tutr se narodil v roce 1971. Studoval dopravní management a poté 
religionistiku a sociální práci. Pracoval v Národním dobrovolnickém centru Hestia, věnuje se 
školení v programu Evropská dobrovolná služba. Pracuje v projektu pro nadané děti a mládež 
Talnet. Je ženatý má jedno dítě doma a jedno na cestě. 

svoboDa, geny a oDPověDnosT MareK orKo vácha
Proč vlastně jednáme, jak jednáme? Proč jsme, jací jsme? Člověk je dozajista průsečíkem 
genů a prostředí, dědí vlastnosti po svých rodičích a je formován rodiči, školou, učiteli  
a vychovateli. Filosof by krom vlivu genů a prostředí ještě dodal neměřitelnou možnost svobody, 
neboť člověk může jednat ještě i jinak. Teolog by dodal Boží plán s člověkem, jeho povolání.  
A právě možnost svobody by nějak měla vládnout jak vlivu genů, tak vlivu výchovy. Alkoholismus, 
agresivní chování a mnohé další poruchy osobnosti mají svoji dědičnou, genetickou složku, 
ale o alkoholikovi většinou říkáme, že si za vše může „sám“. Genové terapie se snaží  
o vylepšení genomu člověka, o odstranění genetických chyb, v darwinovském paradigmatu jsou 
skutečnou „vzpourou robotů“, hmota, která se sama začala opravovat. Tyto terapie jsou přitom  
v současnosti povoleny pouze na somatických, tělních buňkách, nikoli na našich gametách, 
pohlavních buňkách. Je to z důvodu rizika „designer babies“, dětí, jejichž barvu očí, inteligenci, 
tělesnou výšku, paměť a další parametry by si jednou mohli rodiče sami vybrat z připraveného 
katalogu.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D. se narodil v roce 1966 v Brně. Na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii 
studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu.  
V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Je přednostou Ústavu 
etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je administrátorem ve farnosti Lechovice  
u Znojma. Na Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství  
a ekologie. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční 
biologie a lékařské i environmentální etiky.
http://www.tanciciskaly.cz/index.htm
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N A B í D K A  S p O r t u

Taneční worKshoP 

PonDěLí 16. 8. a sTřeDa 18. 8. oD 19:30 hoDin

Po dva večery jsou vám k dispozici taneční mistři, záleží jen na vás, zda si budete přát zdokonalit 
latinskoamerické rytmy či se vznášet na krásném modrém Dunaji.
Místo: malá tělocvična Na Lindovce

voLejbaL, foTbaL, KoMbinace vybíjená/frisbee
Chceš si zasportovat se svými kamarády? Zahrát si volejbal, fotbal, vybíjenou nebo frisbee 
(házení létajícím talířem)? 
Místo: Pionýrská louka

KouPání 
Příjemné večerní osvěžení v kroměřížském krytém bazénu, to je to pravé na zakončení 
náročného dne. Plavky s sebou, zážitky na místě, bazén bude jen náš :-)
Místo: krytý plavecký bazén, Obvodová 3965, Kroměříž.  
Doprava auto- a pěško- busem

Podrobnější informace k jednotlivým sportovním aktivitám budou ještě upřesněny na místě 
během setkání. 
V případě nepříznivého počasí budou některé aktivity zrušeny a některé aktivity se přesunou 
do tělocvičen. Aktuální informace se dozvíš v pravý čas.

„Následuj mě!“ 
Důležitější než „následuj“, je zde slůvko „mě“! 

Obyčejně máme sklon zdůrazňovat následování a ztrácíme ze zřetele, 
koho to vlastně máme následovat, 

nebo lépe řečeno, kdo nás k následování zve.
          Silvano Fausti 

www.hLeDaMPovoLani.cz

CSA-10_brozura.indd   28 30.7.2010   16:22:56



31

p r O g r A m  v e  č t v r t e K  1 9 . 8 .  O D p O l e D N e

Aktivity 13:30 
14:45

15:00
16:15

16:30 
18:00

Kultura Návštěva zámku, zahrad, 
města,…

neorganizované

Sociální 
skupina

Návštěva lidí  
v domovech Lenka Lišková     X

Pěší výlety neorganizované   

Workshopy

1 Break dance pro začátečníky 
aneb jak si nezlomit vaz Jenda Barborka X X X

2 Liturgický tanec Marie Brtníková X X
3 Pohybová výchova Markéta Hanáková X X X
4 Image a životní styl Kateřina Kloudová X

5 Rozhlasový workshop
Lenka Kolaříková, 
Luděk Strašák

X X X

6 Dřevěný šerm Štěpán Lerch možnost zapojení kdykoliv
7 Bubnování na djembe Karolína Skřičková X X X
8 Smaltování Magdaléna Šrubařová možnost zapojení kdykoliv
9 Hip-hop tanec Matouš Zemek X X X

Sport
Cyklovýlet Orel     X

 Výlet na in-linech Orel     X
 Výlet na loďkách  

po Moravě (50,- Kč)
Orel      X

 Faustball Orel X X X
 Kubb, pétanque Orel X X X
 Lakros Orel X X X
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KulturA
Během odpoledne je možné navštívit arcibiskupský zámek za zlevněné vstupné, a to 20,-Kč  
při předložení náramku a jmenovky. Poslední prohlídka začíná v 16:30 hodin. 
Do Podzámecké zahrady je vstup volný a je otevřena do 19 hodin. Květná zahrada je otevřena 
do 19 hodin a vstupné je 30,-Kč pro dospělé a 20,-Kč pro studenty.
Komplex zahrad a zámku v Kroměříži byl právem zařazen od roku 1995 mezi Národní kulturní 
památky České republiky a od prosince 1998 zapsán na Listinu světového přírodního a kulturní 
dědictví UNESCO.

SOCIálNí SKupINA
„Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…“   
               Matka Tereza
Je tu prosba na tebe, abys věnoval/a chvíli času lidem, které můžeš potěšit a darovat jim 
kousek naděje tím, že je spolu s námi navštívíš. Na třech místech Kroměříže se na nás těší 
lidé, kteří se mnohdy cítí osamělí a nepotřební. Můžeš se tak zapojit do kulturního programu, 
který je předpřipravený. Součástí naší návštěvy bude krátká scénka, zpívání a překvapení  
pro obyvatele třech zařízení:
• Domov pro seniory „U Moravy“  
• Domov pro seniory „U Kašny“ 
• Barborka DOZP (Domov pro lidi s mentálním postižením) 
(Do každého zařízení je třeba skupina v počtu 10 – 15 animátorů)
Sraz pro zájemce je ve 13:30 hodin na parkovišti před internátem Pavlákova. 
Skupiny organizuje Lenka Lišková.

p ě š í  v ý l e t y
Lesopark Barbořina
Příjemná procházka kousek od internátu Pavlákova. Je to opravdu nenáročné a je odtamtud 
pěkný pohled na město, vzdušnou čarou asi 900 metrů.
Vodní elektrárna Strž - Pěkná procházka k elektrárně, která stojí mimo město. Vzdušnou 
čarou je to asi 2 km. 
Delší procházka (asi 6 km k cíli vzdušnou čarou) je do lesíku "Zámeček" a v něm k Záhlinickým 
rybníkům. Cestou se dá jít i kolem štěrkoviště "Bágrák" nebo-li Hráza. 
Kopec Hvězda u Trávníku 
Jedná se o náročnější výšlap. Vzdušnou čarou je to asi 4,3 km jedním směrem. Je tam bývalý 
tankodrom a motokrosová dráha, mimo jiné i krásný výhled na město.
Vlakem se dá navštívit nedaleký Holešov a jeho Židovská synagoga a hřbitov. Vše je velmi 
zachovalé a na hřbitově odpočívá slavný rabi Šach.
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W O r K S H O p y

breaK Dance Pro začáTečníKy aneb jaK si nezLoMiT vaz

P. jan barborKa
Toužíš zkusit něco nového? Chceš být IN? Tak se k nám přidej. Budeme se učit, jak tancovat 
tanec, který zatím umí jen málo křesťanů. I break dancem můžeš oslavovat Boha. Nevěříš?

LiTurgicKý Tanec Marie brTníKová
„Jak krásné je propojení tance a modlitby, jsme si sami vyzkoušeli. Nejprve jsme se naučili 
všichni stejně propojit prvky tance s písní Tobě patří chvála. Pak následovala další píseň, kde 
jsme využili vlastní představivost. Každý tančil tak, jak to cítil, soustředil se na svou modlitbu 
a vkládal do svých pohybů chválu, díky, prosby, radost... Bylo to překrásné!“ řekla jedna  
z účastnic workshopu v Táboře 2007.

Pohybová výchova sr. MarKéTa hanáKová, fMa
Vyzkoušíme si pár pohybových her a tvořivých aktivit. Budeme odpočívat také formou tance, 
plného jednoduchých gest, které zvládne úplně každý, dokonce i já!

iMage a živoTní sTyL KaTeřina KLouDová
Dozvíte se, co je to image a jak naši image ovlivňuje životní styl. Co je to osobní image a co 
profesionální, jak je to s módou, osobností a prvním dojmem.

rozhLasový worKshoP LenKa KoLaříKová, LuDěK sTrašáK
Jak někoho vytočit, to víme až moc dobře. Ale jak jej natočit? Práci s rozhlasovou technikou, 
vedení rozhovoru i umění odpovídat na dotazy novináře si můžete vyzkoušet ve workshopu 
vedeném redaktory Radia Proglas Lenkou Kolaříkovou a Luďkem Strašákem.

Dřevěný šerM šTěPán Lerch 
Jedná se o aktivitu, při níž si můžete zkusit napodobeninu historického šermu za použití měk-
čených zbraní ze dřeva. 
Nečekejte žádné profesionální provedení, jedná se spíše o recesi a zábavu na vybití energie...

sMaLTování MagDaLéna šrubařová
Přijďte se zastavit a vyrobit si něco pro radost. K dispozici bude spousta plíšků a barev, a tak 
mohou postupně vznikat náušnice, šperky či přívěsky na klíče. Těším se na vás!

CSA-10_brozura.indd   31 30.7.2010   16:23:04



34

hiP-hoP Tanec MaTouš zeMeK
Seznámíme se se třemi druhy hip-hopových tanců. Jedná se o cwalk, break dance a new 
style. Naučíte se krátkou new styleovou sestavu, pokud budete mít chuť. Nicméně vše bude 
na základní úrovni pro začátečníky. Nečekejte nějaké mistrovské výkony. Smyslem tohoto 
workshopu je ukázat jednu z možností, jak oslavovat Boha ;)

bubnování na africKé bubny DjeMbe KaroLína sKřičKová
„ ... chvalte Boha, chvalte ho bubnem a tancem ... všechno, co má dech, ať chválí Hospodina“
                                (Žalm 150) 
Budeme se učit základní rytmy, nabídnu nějaké sebezkušenostní prožitkové muzikoterapeutic-
ké hry, vytvoříme improvizační hudební těleso a na závěr bude relaxace.

N A B í D K A  S p O r t u  
A N e B  N e j e N  D u C H O v N í m  p r O g r A m e m  ž I v  j e  A N I m á t O r

cyKLovýLeT
Bicykl je zdrojem zábavy a byl by hřích neochutnat nové i starší cyklostezky Kroměřížska. 
Středně náročná trasa 40-50 km s doprovodem kněze.
Vyjíždíme v 13:30 hodin. Sraz na parkovišti před Domovem mládeže Pavlákova. 
Počet účastníků: 8

výLeT na in-Linech
Pokud jste již propadli kouzlu in-linů, vydejte se s námi po kroměřížských cyklostezkách poznat 
kousek Hané. Přijď si s námi „zabruslit“ v čase od 13.30 do 18 hodin. 
Počet účastníků: 15

výLeT na LoďKách Po Moravě
Loďky jsou malé, vesla jsou krátká, nicméně třináct odvážných pod vedením zkušeného 
lodivoda je zváno na výpravu po řece Moravě do (ne)dalekých Kvasic a zase zpátky. 
Příspěvek účastníka 50,-Kč.

fausTbaLL
Faustball je síťová sportovní hra. Je to kombinace volejbalu a nohejbalu. Je populární zvláště 
v alpských zemích. 
Počet hráčů: 12
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Kubb
Kubb je venkovní společenská hra pro dvě družstva o 1 až 6 členech. Česky se dá nazvat 
„vrháni polínek". Nejvíce je rozšířená ve Švédsku na ostrově Gottland, kde ji hráli Vikingové 
již v 11. století, ale postupně se šíří i do dalších koutů Evropy. Hra je nenáročná a může ji hrát 
prakticky každý a družstva dokonce ani nemusejí mít stejný počet hráčů.
Počet hráčů: 20

PéTanque
Pétanque je francouzská společenská hra. Princip hry je velmi jednoduchý. Dvě 1-3 členná 
družstva se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. 
Může ho hrát každý a prakticky kdekoliv.
Počet hráčů: 20

LaKros
Lakros (Lacrosse) je indiánská kolektivní hra. Cílem hry je dopravit malý míček (velikosti 
přibližně tenisového míčku) do soupeřovy branky hájené brankařem. Míček hráči nosí, nahrávají 
a chytají za pomoci jakési kapsy na konci lakrosové hole.
Počet hráčů: 12

O r e l  O . S .  j e  S p O r t O v N í  O r g A N I z A C e . 
j e j í m  C í l e m  j e  p ř e D e v š í m  p O D p O r A  „ S p O r t u  p r O  v š e C H N y “  
v  D u C H u  K ř e S ť A N S K ý C H  H O D N O t :  F A I r  p l A y ,  O H l e D  N A  S O u p e ř e 
I  S p O l u H r á č e  A  z D r A v á  S O u t ě ž I v O S t ,  t A K  A B y  S p O r t  D O S t á v A l 
S m y S l .  t e N t O  C í l  O r e l  N A p l ň u j e  z e j m é N A  v ý C H O v O u  m l A D ý C H 
l I D í  A  D ě t í  p r O S t ř e D N I C t v í m  S p O r t O v N í C H  A K t I v I t .
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š K O l A  m O D l I t B y

1
Korunka 
k Božímu milosrdenství

Kongregace sester Matky Božího milosrdenství
PO
ST

2 Modlitba (s) Božím slovem
Sr. Andrea Hýblová, Sr. Anna Mátiková, 
Paulínky

PO
ST

3 Liturgie hodin - breviář Bohoslovci - liturgická skupina
PO 
ST

4 Modlitba růžence P. Mikuláš Otto Buzický, OP
PO
ST

5 Modlitba křížové cesty
br. Radek Navrátil, OFMCap.
br. Dominik Vinahora, OFMCap.

PO
ST

6 Rozjímání - ignaciánské sr. Olga Zelená, SSJ
PO
ST

7
Modlitba s Donem Boskem 
- salesiánská modlitba

P. Ondřej Matula, SDB
PO 
ST

8
Modlitba se  
sv. Františkem, Klárou  
a Anežkou

sr. Klára Marie Stráníková, SCSC
PO 
ST

9 Eucharistická adorace
P. Jiří Damián Škoda, CFSsS   
komunita Emmanuel

PO
ST

10 Modlitba Ježíšova P. Vít Zatloukal PO
11 Modlitba Taizé Eduard Eddy Šneidr a mladí ze Zlína PO
12 Modlitba chval Marek Novák a Adorare ST
13 Modlitba ženy Anastázia Strečková -  Slovensko ST
14 Modlitba muže P. Ladislav Baranyai, SDB - Slovensko ST
15 Modlitba tancem Marie Brtníková ST

PonDěLí 16.8. a sTřeDa 18.8. - PřehLeD
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1. KorunKa K božíMu  MiLosrDensTví (Po a sT)
Kongregace sester Matky Božího milosrdenství
Tuto modlitbu můžeme řadit podle klasického dělení mezi modlitby ústní a prosebné, ale  
i kontemplativní. Strukturu tvoří pět desátků s úvodem, tedy obdobně jako u růžence. 
Zaměřena je však plně na Ježíše, Božího Syna. Ježíš Kristus je ten, který sjednal člověku 
smíření, vzýváme ho jako nejvyššího prostředníka a přímluvce u Boha. Proto také mohla svatá 
Faustyna zaslechnout ve svém nitru Ježíšova slova: „Skrze modlitbu korunky dám lidem rád 
všechno, oč mě budou prosit.“ (Deníček 1541)
Korunka je těsně spojena s eucharistií. Zvlášť výmluvná je její úzká souvislost se slovy 
závěrečného chvalozpěvu eucharistické modlitby. V ní kněz jménem celého společenství říká: 
„Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva“, přičemž symbolicky pozdvihuje 
smírnou oběť – tělo a krev Božího Syna.
Ačkoli korunka nese především rysy modlitby prosebné, neméně podstatné je její pozvání  
ke kontemplaci Kristovy tváře. V ní se plně zrcadlí ono nekonečné milosrdenství projevené 
Bohem člověku. Odpovědí má být postoj vděčnosti, důvěry i uskutečňování milosrdenství. 
Tak jako je potvrzující „amen“ na závěr zmíněného chvalozpěvu, nemáme ani slova korunky 
vyslovovat pouze ústy, ale stvrzovat je celým svým životem.

2.  PísMo svaTé – KažDoDenní aniMáTorův PrůvoDce (Po a sT)
Modlitba (s) Božím slovem  
Sr. Andrea Hýblová, Sr. Anna Mátiková, Paulínky
Písmo nepatří jen na poličku anebo do modlitebního koutku jako lapač prachu. Patří do života, 
neboť je to ten nejlepší životní průvodce! Při jeho četbě se setkáváme s živým Kristem, kterému 
nasloucháme, otvíráme se mu, vedeme s ním dialog, spolu s ním se v přímluvách obracíme  
k Otci a v jeho Duchu proměňujeme náš každodenní život.  
Odkud začít, jak vytrvat, na co si dát pozor a čím se nenechat rušit? Tohle si názorně v naší 
večerní škole „probereme“ nad texty, které zazní druhý den při liturgii. 
Přijďte si otestovat, jak se tím změní váš následující den!

3. LiTurgie hoDin – breviář (Po a sT)
Bohoslovci - liturgická skupina
Chceš se modlit spolu s papežem, s nespočetným zástupem biskupů, kněží a řeholních sester? 
Chceš se ponořit do modlitby žalmů, která provází církev od prvopočátků až do dnešní doby? 
Chceš se modlit téměř výhradně slovy Písma, a tak ho nechat ve svém životě působit?  
Tak přijď.
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4. MoDLiTba růžence (Po a sT)
P. Mikuláš Otto Buzický, OP
Růženec jako pozvánka na cestu Ježíšovu. On kráčí i dnes naší dobou, On kráčí i naším životem. 
A co my? Půjdeme s Ním? Tato praxe modlitby růžence by měla být tak trochu nahlédnutím 
do tajemství života každého z nás, do tajemství Ježíšova života, do tajemství cesty, na které 
Jej Maria krok za krokem provázela, ať už Jeho cesta vedla radostí, světlem, bolestí či slávou.  
A na této cestě dnes provází i nás.

5. Křížová cesTa (Po a sT)
br. Radek Navrátil, OFMCap. a br. Dominik Vinahora, OFMCap. 
Většinou se křížovou cestu modlíme společně. Křížovou cestu je možné pojmout i jako osobní 
modlitbu, v níž chceme na své vlastní životní cestě nově potkat Krista. Proto je možné se ji 
modlit kdykoliv, nejen v době postní, a není dokonce ani nutné se ji pomodlit naráz celou. 
Chceme-li se opravdu modlit, a ne se jen něco „odmodlit“, je třeba se pro modlitbu rozhodnout, 
což v praxi znamená vyčlenit si na ni čas a zvolit si pro ni vhodné místo. Mohu být tiše  
na jednom místě a kvůli lepšímu soustředění si před sebe položit kříž nebo zapálit svíci. Mám-li 
možnost, mohu se modlit pomocí obrazových zastavení křížové cesty v některém kostele nebo 
v přírodě. Důležité je naučit se spojovat svoji cestu života s Ježíšovou cestou, otevřít se pro to, 
co nám chce říci, zahlédnout ho přítomného v tom, co prožívám, a sjednotit se s ním ve svých 
postojích, smýšlení a jednání.

6. rozjíMání – ignaciánsKé (Po a sT)
Sr. Olga Zelená, SSJ (Společnost sester Ježíšových)
Metoda vnitřní modlitby podle sv. Ignáce, která vede k osobnímu setkání s Bohem v modlitbě. 
„Nenasycuje a neuspokojuje duši, jestliže mnoho ví, nýbrž pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně.“  
                     (Sv. Ignác)

7.  MoDLiTba s DoneM bosKeM - saLesiánsK á MoDLiTba (Po a sT)
P. Ondřej Matula, SDB
„Salesiánská modlitba je radostná a tvůrčí, prostá a hluboká, otevírá se ke spoluúčasti,  
je srostlá se životem, přechází v něj.“ (Ze stanov salesiánů) 
Můžeš poznat, co znamenala modlitba pro život Dona Boska, jak se modlil a jak ji používal  
v duchovním doprovázení.
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9. eucharisTicKá aDorace (Po a sT)
PO – P. Jiří Damián Škoda, CFSsS;  
ST- komunita Emmanuel
„Úcta vzdávaná Eucharistii mimo mši svatou má pro život církve nesmírnou cenu. Taková 
úcta je úzce spojena se slavením eucharistické oběti. Kristova přítomnost pod posvátnými 
způsobami, které se uchovávají po mši (…), vyvěrá ze slavení Oběti a tíhne ke svátostnému  
a duchovnímu společenství. 
Je krásné důvěrně s Ježíšem rozmlouvat, ležet na jeho hrudi jako milovaný učedník a nechat 
se jemně pronikat nekonečnou láskou jeho srdce. Má-li se křesťanství v naší době vyznačovat 
především „uměním modlitby“, jak necítit novou potřebu setrvávat dlouho v duchovním 
rozhovoru, v tiché adoraci, v postoji lásky před Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti? 
Kolikrát jsem, moji milovaní bratři a sestry, učinil tuto zkušenost a čerpal z ní sílu, útěchu  
a podporu!“ (Jan Pavel II.)
K této zkušenosti vás v pondělí zvou bratři Petríni a ve středu komunita Emmanuel.

10. MoDLiTba ježíšova (Po)
P. Vít Zatloukal
Modlitba Ježíšova - modlitba srdcem, modlitba poutníka. Apoštol Pavel říká „modlete se 
bez přestání“ (1Tes 5,17). Modlitbě sám Pán Ježíš Kristus udělil spasitelnou sílu, když slíbil 
učedníkům, že jim dá vše, oč budou prosit v Jeho jménu: „Budete-li o něco prosit ve jménu 
mém, já to učiním“ (Jan 14,14). Po svém vzkříšení Ježíš zopakuje tento slib: „Ve jménu mém 
budou vymítat démony a mluvit novými jazyky a vypijí-li něco jedovatého, neuškodí jim to.“ 
(Mk 16,17-18) 
Síla modlitby Ježíšovy je v samotném Jménu našeho Pána Ježíše Krista pronášeném s vírou.

Sr. Klára Marie Stráníková, SCSC
Prostota, jednoduchost, upřímnost a velká láska je jistě to, co nás na sv. Františkovi, sv. Kláře 
a sv. Anežce fascinuje. A také vytrvalá a odhodlaná důvěra, se kterou se obraceli na svého 
Spasitele. Nechej se i ty doprovodit těmito světci k hlubšímu vyjádření svého vztahu s Bohem 
– k vnitřní modlitbě.

8. MoDLiTba se sv. franTišKeM, KLárou a anežKou (Po a sT)

PříMLuvná MoDLiTba
bude nabídnuta během adorace v zadní části kaple v klášteře sester sv. Kříže (na mapě „K“).
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Eduard Eddy Šneidr a mladí ze Zlína
Jedním z nejdůležitějších prvků modlitby Taizé je zpěv. Krátké zpěvy opakované znovu a znovu 
dávají modlitbě meditativní ráz. Prostřednictvím krátkého textu vyjadřují nějakou základní 
skutečnost víry, která je lehce uchopitelná myslí. Tím, že se slova mnohokrát opakují, proniká 
tato skutečnost postupně celou bytostí. Jednoduchost modlitby má umožnit všem lidem, kteří 
se chtějí společně modlit, aby se mohli zpěvem plně zapojit do společenství s Bohem. Meditativní 
zpěv se tak stává způsobem naslouchání Bohu. Tak se každý může zúčastnit společné modlitby
a spolu s ostatními setrvávat v pozorném očekávání Boha. Při otvírání bran důvěry v Boha 
nemůže nic nahradit krásu lidských hlasů spojených v písni. Tato krása pro nás může být 
zábleskem „nebeské radosti na zemi”, jak to vyjadřují východní křesťané. A vnitřní život  
v nás začíná prokvétat. Skrze několik prostých slov, znovu a znovu opakovaných, se může stát 
taková modlitba zdrojem radosti.

13. MoDLiTba ženy (sT) a  14. MoDLiTba Muže (sT)
Anastázia Strečková, P. Ladislav Baranyai, SDB
(členovia tímu ktorý vytvára a realizuje dlhodobé výchovné programy pre mladých - „Cesty zrenia“)
Poslaním človeka je budovať životný priestor, robiť zo sveta náš spoločný svet a domov 
(„kráľovstvo“). Muž a žena sa majú v tejto úlohe dopĺňať. Tento pohyb ich otvára pre 
zjednotenie sa, čím sa svetu vracia jeho pôvodná jednota. Kristus učí muža a ženu vzájomne sa 
chápať, prijímať a milovať. On učí prekonávať každé sebectvo a otvárať sa voči stále väčšiemu 
tajomstvu, ktorým je ten DRUHÝ... tak veľmi odlišný!
- svet muža je svetom vonkajším, do ktorého treba prenikať, spoznávať ho, robiť ho  
pre ženu a deti bezpečným, vnášať do neho poriadok a vracať sa z neho domov...
- svet ženy je viac vnútorným (svetom vzťahov), ktorý útulne prijíma, ktorý vytvára súlad, 
domov, v ktorom sa muž dokáže vnútorne otvoriť a stretnúť sa so ženou...
Stojíme pred Bohom ako Jeho partneri... ako tí, ktorí sú pozvaní k zviditeľňovaniu Jeho tváre 
osobitným spôsobom ako ženy a muži.

Marie Brtníková
Na Biskupském gymnáziu v Brně existuje modlitební skupina Liturgický tanec BIGY. Liturgický 
tanec představuje propojení modlitby s pohybem a hudbou. Děvčata pohybovými prvky vyjadřují 
slova modlitby. „Inspiroval nás Duch Svatý! Když jsme před 19 lety začínaly, tak u nás nic 
takového nebylo. Sice tehdy existovaly podobné taneční skupiny ve Francii, ale my jsme se 
snažily jít vlastní cestou.“ (M. Brtníková)

15. MoDLiTba TanceM (sT)

11. MoDLiTba Taizé (Po)
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l I t u r g I e

S l O v O  N A  D e N

POndělí:  MisTře, co Dobrého MáM uDěLaT, abych zísKaL věčný živoT? 
                 (MT 19,16)

ÚTERÝ: My jsMe oPusTiLi všecKo a šLi jsMe za Tebou. (MT 19,27)

STřEda: MoDLi se a Pracuj! (sv. beneDiKT)

ČTvRTEk: ježíš KrisTus je Pán. (fLP 2,11)

PáTEk:  niKDo není zaPoMenuT PřeD boheM (srv. LK 12,6)

Co ještě máme Bohu dát? Nejsme někdy v pozici apoštolů, kteří si myslí, že dali všechno? 
Ptáme se často, co z toho budeme mít? Přijměme obdarování, které Bůh pro nás připravil tento 
den. Zkusme si uvědomit, co ze svých dnešních přání dáme Bohu a v jaké konkrétní situaci jdeme  
za Ježíšem (zříkáme se času, sil, plánů - ve prospěch společenství...).

Pokusme si uvědomit, proč tady v Kroměříži vlastně jsme. Jaký je náš cíl? Můžeme se jen dobře 
bavit, můžeme chtít stihnout všechno, „užít si“ přednášky - nebo můžeme všechno dělat s jasnou 
myšlenkou:  S Ježíšem a v Ježíšově Duchu uskutečňuji (nejen) svůj věčný život... 

Najít rovnováhu v životě není úplně snadné. Dnes si uvědomujeme, že čas je vzácný dar, který 
musíme dobře využít - nejen k odpočinku, k zábavě, k práci, ale i k naplnění svého vztahu  
s Bohem. Můžeme dnes přemýšlet a bavit se s druhými, jaké máme možnosti a překážky  
v modlitbě, kolik času věnujeme vnějším povinnostem a kolik vnitřní modlitbě...

Podřídit se autoritě je pro dnešního člověka těžké, protože lidské autority často nemají dostatek  
osobních lidských (morálních nebo etických) kvalit. I v církvi někdy vidíme, že se „káže voda, 
a pije víno“. Hledejme dnes pravdu o svém životě - počítáme s Ježíšem jako s Pánem? Nebo 
sledujeme hlavně svá přání, omlouváme svá selhání, děláme si co chceme? Využijme aspoň chvíli 
dnešního odpoledního volna také ke ztišení a k rozhodnutí dát Ježíši plnou moc ve svém životě.

Ježíšova nabídka osvobození od hříchu a Jeho vítězství nad zlem není jen pro malou skupinu 
zbožných věřících. My jsme dostali tu milost, že jsme v Boha uvěřili a svůj život žijeme  
s Kristem. Dnes si uvědomme Ježíšův pohled, kterým nás provází. Dívá se na nás s láskou.  
Volá k našim srdcím, chce nás poslat k našim příbuzným, přátelům, kamarádům... Možná chce 
někoho z nás vyvolit zvláštním povoláním. Aby každý člověk mohl zaslechnout zvěst o Ježíši...

CSA-10_brozura.indd   39 30.7.2010   16:23:31



42

l I t A N I e  l O r e t á N S K á
Pane, smiluj se.     Kriste, smiluj se.
Kriste, uslyš nás.     Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebes, Bože,   smiluj se nad námi.
Kriste, Synu, Bože,    smiluj se nad námi.
Duchu Svatý, Bože,   smiluj se nad námi.
Trojjediný Bože        smiluj se nad námi.

Svatá Maria    oroduj za nás
Rodičko Boží  
Panno panen

Matko Kristova
Matko církve
Matko božské milosti
Matko nejčistší
Matko nejcudnější

Matko lásky hodná
Matko neporušená
Matko neposkvrněná 
Matko obdivuhodná
Matko dobré rady

Matko Stvořitelova
Matko Spasitelova

Panno nejmoudřejší
Panno ctihodná
Panno chvály hodná
Panno mocná
Panno dobrotivá
Panno věrná

Zrcadlo spravedlnosti
Trůne moudrosti
Příčino naší radosti
Stánku Ducha Svatého
Stánku vyvolený
Stánku zbožnosti

Růže duchovní
Věži Davidova
Věži z kosti slonové
Dome zlatý
Archo úmluvy
Bráno nebeská

Hvězdo jitřní
Útočiště hříšníků
Uzdravení nemocných
Pomocnice křesťanů

Královno andělů, apoštolů a svatých, 
Královno míru, oroduj za nás.

Ať nás učiní hodnými příslibů Krista. 
Svatá Matko, Matko Boží, oroduj za nás!

SObOTa:  PoD ochranu Tvou se uTíKáMe... (MoDLiTba)
Na cestách života je dobré vědět, že nejsme sami. Když prožíváme radost, i když prožíváme 
úzkost, Panna Maria nás doprovází k Ježíši. Při rozeslání do svých domovů mysleme na Marii 
a učme se s ní důvěře v nepřekonatelnou moc Boží lásky. Spolu s Marií, Matkou Ježíšovou  
i Matkou naší, spěchejme k lidem s radostnou zprávou o spáse...
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p O N D ě l í  1 6 . 8 . ,  r A N N í  C H v á l y ,  4 .  t ý D e N  ž A l t á ř e 
V. Bože, pospěš mi na pomoc.
O. Slyš naše volání.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky  
a na věky věků.  
Amen. Aleluja.

Děkujeme, ó Bože náš, 
že jsi z lásky otcovské 
této noci naše byl stráž 
a že nad námi svou moc 
neprovedl nepřítel náš.

Tebe my, Otče, prosíme,
veď nás svým Svatým Duchem,
ať před tebou nehřešíme,
dej, ať tento celý den
k tvé cti a chvále strávíme.

Zažeň od nás ďábla zlého, 
vzdal od nás i člověka 
lstivého a nepravého, 
pošli k naší ochraně 
anděla svého svatého.

A poněvadž v potu tváři 
svůj chléb jísti musíme, 
Bože, dobrý Hospodáři, 
požehnej pracím našim, 
ať se nám zde dobře daří.  

Na tvou lásku spoléháme,  
tobě se poroučíme  
se vším, co od tebe máme,  
dej, ať ve zdraví času  
večerního se dočkáme.

HYMNUS

m O D l I t B A  A N D ě l  p á N ě 
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha Svatého.
Zdrávas, Maria, ...

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria, ...

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria, ...

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,   
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: 
Pane, poznali jsme andělské poselství  
o vtělení Krista, tvého Syna; 
Vlej nám, prosíme, do duše svou milost,  
ať nás jeho umučení a kříž  
přivede ke slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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žaLMy
1. ant.: Hned zrána nás, Bože, nasyť svou slitovností.
ŽALM 90 (89)  Věrný Bůh, útočiště každého člověka

U Boha je jeden den jako tisíc roků,  
a tisíc roků jako jeden den. (2 Petr 3,8)

Pane, tys nám býval útočištěm * od pokolení do pokolení!
dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět, * od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!
Rozkazem vracíš člověka v prach * a pravíš: »Vraťte se, smrtelníci!«
neboť tisíc let je v tvých očích + jako včerejší den, který minul, * a jako noční hlídka.
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, * podobají se pučící trávě:
Zrána kvete a bují, * večer je skosena a vadne.
Hyneme vskutku pro tvůj hněv, * děsíme se pro tvé rozhořčení.
Položils před sebe naše viny, * naše tajné hříchy jsou ve světle tvé tváře.
neboť pominuly všechny naše dny v tvém hněvu, * jako vzdech jsme dokončili svá léta.
našich let bývá úhrnem sedmdesát, * u toho, kdo je při síle, osmdesát.
Většina jich je lopota a trýzeň, * neboť rychle pomíjejí, a my odlétáme.
Kdo uváží sílu tvého hněvu * a kdo se bojí tvé nevole?
nauč nás počítat naše dny, * ať dojdeme k moudrosti srdce.
obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? * Slituj se nad svými služebníky!
nasyť nás brzy svou slitovností, * ať jásáme a radujeme se po celý život!
Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, * za léta, kdy jsme zakoušeli zlé.
nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, * tvá sláva jejich synům.
Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, + dej zdar práci našich rukou, *  
     dej zdar práci našich rukou!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky *a na věky věků. Amen.

Ant.: Hned zrána nás, Bože, nasyť svou slitovností. 

Žalmový nápěv X
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2. ant.: Oslavujte Hospodina po všech končinách země.

KANTIKUM Chvalozpěv o Bohu vítězi a Spasiteli (Iz 42,10-16D) 

Zpívali před trůnem píseň novou. (Zj 14,3)

Zpívejte Hospodinu píseň novou, * jeho chválu od končin země,
vy, kdo se vydáváte na moře, + a všechno, čím je naplněné, * ostrovy a ti, kdo je obývají!
Ať zajásá poušť a její města, * osady, v nichž bydlí Kedar!
Ať zpívají obyvatelé Petry, * ať volají z vrcholů hor!
Ať vzdávají Hospodinu slávu, * ať na ostrovech zvěstují jeho chválu!
Hospodin vyjde jako hrdina, * jako bojovník se roznítí zápalem k boji,
vydá válečný pokřik * a přemůže své nepřátele.
„Dlouho jsem byl nečinný, * mlčel jsem a zdržoval se;
nyní jak rodička budu křičet, * sténat a zároveň nabírat dech.
Zpustoším hory a vrchy, * všechnu jejich zeleň nechám zvadnout,
proměním řeky v ostrovy, * vysuším bažiny.
Povedu slepé po cestě, kterou neznají, * dám jim chodit po neznámých stezkách,
tmu před nimi změním ve světlo, * nerovnou půdu v rovinnou."
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant. Oslavujte Hospodina po všech končinách země.

Žalmový nápěv VII

CSA-10_brozura.indd   43 30.7.2010   16:23:47



46

3. ant. Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě.

ŽALM 135 (134),1-12 Bůh je Pán světa a Dobrodinec svého lidu

Vy jste rod vyvolený ... abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal  
ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. (Srv. 1 Petr 2, 9)

Chvalte jméno Hospodinovo; * chvalte, Hospodinovi služebníci,
kteří sloužíte v Hospodinově domě, * v nádvořích domu našeho Boha.
Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin, * opěvujte jeho jméno, protože je sladké.
neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, * Izraele za svůj majetek.
Vždyť já vím: velký je Hospodin * a náš Pán je nade všemi bohy.
Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, * v moři i ve všech hlubinách vod.
Přivádí mraky od končin země, + blesky vyvolává déšť, * ze svých komor vyvádí větry.
Pobil egyptské prvorozence, * lidi i dobytek.
Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, * na faraona a (na) všechny jeho služebníky.
Potřel mnohé národy * a zabil mocné krále:
Sichona, krále amoritského, Oga, krále bašanského, * a všechny krále kananejské.
Jejich zemi dal do majetku, * do majetku Izraeli, svému lidu.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant. Chvalte jméno Hospodinovo, vy, kteří sloužíte v Hospodinově domě.

KRÁTKÉ ČTENÍ Srv. Jdt 8, 25-27

Děkujme Hospodinu, našemu Bohu, on nás zkouší, jako zkoušel naše otce. Myslete na to, jak 
jednal s Abrahámem a Izákem a co všechno se stalo Jakubovi. Jako je nezničil, když zkoumal 
jejich srdce, tak ani nás. Hospodin švihá ty, kteří jsou mu blízko, aby jim dal výstrahu.

Žalmový nápěv I
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zPěv Po KráTKéM čTení

O. Radujte se, spravedliví, z Hospodina:  
    Radujte se, spravedliví, z Hospodina: 
V. Zpívejte mu píseň novou:                   
    Sláva Otci i Synu  
    Radujte se, spravedliví, z Hospodina:

evangeLijní chvaLozPěv

Ant. k Zachariášovu kantiku: Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil!

Mesiáš a jeho předchůdce  Lk 1,68-79

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, * neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
Vzbudil nám mocného spasitele * z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel, * z rukou všech, kdo nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci, + rozpomenul se na svou svatou smlouvu,  
                 *na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:  
že nám dopřeje, + abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel  
            * zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
A ty, dítě, budeš prorokem nejvyššího, * neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,  
dát jeho lidu poznání spásy * v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha, * s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,  
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, * a uvedl naše kroky na cestu pokoje.  
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant.: Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil!

* sluší se, aby ho všichni chválili.
* sluší se, aby ho všichni chválili.
* sluší se, aby ho všichni chválili.
* i Duchu Svatému.
* sluší se, aby ho všichni chválili.

Žalmový nápěv IX

Žalmový nápěv XII
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MODLITBA
Bože, tys svěřil lidem do rukou celý svět, aby ho dobře užívali a pečovali o jeho rozvoj; provázej 
naši dnešní práci svým požehnáním, ať ji konáme ke tvé slávě a k prospěchu našich bližních. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha 
Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

PROSBY
Kristus vyslyší a spasí ty, kdo v něho doufají. Volejme k němu:

Pane, chválíme tě a doufáme v tebe.
Pane, ty jsi štědrý a milosrdný, - děkujeme ti za tvou nesmírnou lásku k nám. 
Ty s otcem neustále ve světě působíš, - obnovuj všechno silou svatého ducha. 
Otevři oči nám i našim bratřím, - abychom dnes viděli tvé podivuhodné skutky.
Ty nás dnes voláš ke své službě, - učiň, ať jsme našim bratřím služebníky tvé mnohotvárné 
milosti.

Otče náš...

č t v r t e K  1 9 . 8 . ,  N á v r H  r A N N í  m O D l I t B y  S K u p I N  A N I m á t O r ů

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Modlitba papeže Jana XXIII., kancionál 024: (Doporučujeme společnou recitaci)

Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar.  
To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj 
jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro. 
Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra. 
Ve všem co udělám, co promluvím ať se mi zjeví tvá láska, kterou Kristus všechny objímá.  
Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme. 
Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe. 
Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. 
Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí. 
Od Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala. 
A ještě jedno: dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček 
blíž k tvému synu. 
Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě.

(následují prosby všedních potřeb)
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p r O S B y  v š e D N í C H  p O t ř e B
(sestavené podle modlitby vězňů z Mírova z doby pronásledování křesťanů komunistickým 
režimem v létech 1948 – 1989)

Pane, smiluj se nade mnou    – Ježíši smiluj se nade mnou.
Nekonečnou lásku k Tobě a lásku ke všem lidem světa    – dej mi Ježíši.
Ducha poslušnosti a podřízenosti Tvé vůli     – dej mi Ježíši.
Ducha pokory, čistoty, chudoby, služby a rozdávání sebe   – dej mi Ježíši.
Ducha přesnosti ve slovech i v čase      – dej mi Ježíši.
Ducha veselosti a lidské vřelosti      – dej mi Ježíši.
Ducha dětské upřímnosti a úplné odevzdanosti do Tvé vůle   – dej mi Ježíši.
Ducha pokoje, klidu a úplné lhostejnosti k sobě    – dej mi Ježíši.
Ducha bdělosti ve Tvé stálé přítomnosti     – dej mi Ježíši.
Neustálou apoštolskou horlivost vyzařující do celého světa (v orig. také:. do Ruska i za moře)  
         – dej mi Ježíši.
Laskavou odvahu a neohroženost i v ustrašenosti, v davové psychóze, i v rukách Tvých nepřátel  
         – dej mi Ježíši.
Laskavou odvahu a neohroženost i při úplné izolaci, v opuštěnosti, při útoku celého světa  
        a výsměchu všech mých přátel      – dej mi Ježíši.
Laskavou odvahu, neohroženost a humor i v únavě, v trápení   – dej mi Ježíši.
Lásku a soucit jako apoštolát ke všem, které potkávám denně, hlavně ke ztraceným lidem  
         – dej mi Ježíši.
Trpělivost k lhostejným a neapoštolujícím křesťanům    – dej mi Ježíši.
Neústupnost, spravedlivý hněv a otevřený postoj vůči zlomyslným  – dej mi Ježíši.
Stálou myšlenku a připravenost na smrt a soud; lásku a ochotu k sestřičce smrti  
         – dej mi Ježíši.
Ustavičný úžas a vděčnost za tolik milostí celého mého života, tohoto roku i dnešního dne  
         – dej mi Ježíši.
Lásku ke každodennímu sebezapírání      – dej mi Ježíši.
Pohotovost a ochotu k bdění, k rannímu i nočnímu vstávání   – dej mi Ježíši.
Pohotovost a ochotu ke stálému putování, cestování, loučení a opouštění všeho  
         – dej mi Ježíši.
Zbožnou soustředěnost při modlitbě,  při rozjímání Tvé oběti a její pokračování  
 během celého dne       – dej mi Ježíši.
Lásku k samotě a mlčení      – dej mi Ježíši.
Lásku k duchovnímu čtení, ke zpytování svědomí, k přípravě rozjímání a k duchovnímu životu  
         – dej mi Ježíši.
Lásku ke svému povolání a ke studiu      – dej mi Ježíši.
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Lásku k mlčenlivé, neznámé službě všem, k všední tělesné práci nebo i k vynucené nečinnosti  
         – dej mi Ježíši.
Lásku k sestřičce oběti a k utrpení      – dej mi Ježíši.
Lásku a vytrvalost v čistotě      – dej mi Ježíši.

Nečistých pokušení, dráždění a hlavně hříchů     – zbav mě, Ježíši.
Každé ctižádosti, samolibosti, nepravé sebedůvěry, pocitu dokonalosti nebo nadřazenosti  
         – zbav mě, Ježíši.
Každého sobectví, sebelásky, pýchy, vypočítavosti nebo touhy lidem imponovat  
         – zbav mě, Ježíši.
Násilného „rychloapoštolátu“, vnitřní nedisciplinovanosti a nestálosti  
 a neposedného přebíhání za lehčím a příjemnějším    – zbav mě, Ježíši.
Podrážděného prosazování svých názorů, neúcty k názorům jiných (i když jsou třeba  
 nepodložené) a všech předsudků     – zbav mě, Ježíši.
Každého rozvracení, intrikánství, přehnaného kombinování a prázdného sobeckého snění  
 a blouznění        – zbav mě, Ježíši.
Lhaní, každého přehánění a vymlouvání se     – zbav mě, Ježíši.
Lenivosti a malátnosti – i v únavě      – zbav mě, Ježíši.
Otroctví jídla, spánku, tepla, všech zlozvyků, otroctví každého komfortu a luxusu civilizace  
         – zbav mě, Ježíši.
Urážlivosti, vnitřní roztrpčenosti a nespokojenosti, nestálosti, reptání a vnitřního hněvu  
         – zbav mě, Ježíši.
Přehnaného puntičkářství, křečovité pedantnosti a tvrdohlavosti   – zbav mě, Ježíši.
Každé netrpělivosti, nedočkavosti a každého neklidu    – zbav mě, Ježíši.
Neochoty trpět, nedůvěry v Tebe a každého strachu    – zbav mě, Ježíši.
Následující prosbu můžete přednést s úmyslem především za všechny nespravedlivě vězněné, 
nebo ji lze zcela vynechat:
Strachu před novým vyšetřováním, zatknutím, výslechem, vězením, samotkou, mučením, 
procesem nebo popravou       – zbav mě, Ježíši.

Pane, smiluj se nade mnou.      Ježíši, smiluj se nade mnou.

Chvíle ticha k rozjímání.
Vyvyšuji tebe, Pane, nad tímto dnem. Vyvyšuji Tebe, Pane, nad každým člověkem. 
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuji tebe Pane i nad svým životem. 
Ref.: /:Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé jméno! :/

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a navěky věků. Amen.
Dobrořečme Pánu.       Bohu díky.

Slovo na den
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z p ě v N í K

A
I když fíkovník nevypučí,  
réva výnos nevydá. 
I když pokrm z pole nevzejde mi,  
nezrodí se oliva.  
I kdyby z ohrad zmizel všechen brav,  
i kdyby v chlévech dobytek nebyl:

Já budu jásat stále, zpívat k Boží chvále,  
Hospodinu píseň zazpívám.  
Já oslavím ho písní, dal mi radost v tísni,  
jenom Hospodin je spása má.

A B A K u K

A p O š t O l S K á
1. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu, chceme začít 
podle slov tvých žít, věříme, že jednou budem  
v míru u tvého stolu společně víno pít.
2. Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se 
utápíme v starostech, bez tebe by svět byl 
jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec 
žádný cíl.

A ť  p O ž e H N á N  j e  B ů H
1. Ať požehnán je Bůh tam, kde je zem 
úrodná, tam, kde hojnost přebývá,  
požehnán buď Pán.

Ať požehnán je Bůh tam, kde je zem 
nevlídná, má duše žízní vyprahlá,  
požehnán buď Pán.

2. Ať požehnán je Bůh, když slunce 
svítí nad hlavou a život zdá se zábavou,  
požehnán buď Pán.

 Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné 
strádání, když žal se skrývá v dávání, 
požehnán buď Pán.

Vše, co dáváš, ze Tvých dlaní s díky 
přijímám, všechno měníš v požehnání,  
chválu ti vzdám.

Ref.: Buď požehnané slavné jméno Tvé, 
buď požehnaný Pán, buď požehnané 
slavné jméno Tvé, buď požehnaný svatý 
Pánů Pán.

Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství,  
v mém srdci stále zní jen slova žehnání.

A ť  t ě ,  H O S p O D I N e , v e l e B í 
N á r O D y !

Ref: Ať Tě, Hospodine, velebí národy,  
ať Tě velebí kdekterý národ! Ať Tě, 
Hospodine, velebí národy, ať Tě velebí 
kdekterý národ, velebí.

1. Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž 
nám svou jasnou tvář! Kéž se pozná na zemi, 
jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak 
zachraňuješ.
2. Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš 
národy spravedlivě. Ať tě, Bože, velebí 
národy, ať tě velebí kdekterý národ! 
3. Kéž nám Bůh žehná, ať Ho ctí všechny 
končiny země!
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A v e  m A r I A
1. Ave, Maria, Pán buď s tebou. Ave, Bůh 
má tě rád. Tobě nebude dítě kletbou, dívko, 
přestaň se bát.
Ref.: Služebnice svého Pána,  
            požehnaná. Ave, ave, ave Maria.
2. Tebe národy chválit budou, Bůh ti 
výsadu dal, přijal na milost dívku chudou,  
z tebe zrodí se Král.

C

C e l ý m  S r D C e m
Celým srdcem, Bože, Ti chválu vzdávám.
Celým srdcem, Bože, žalmy Ti zpívám. 
Klaním se Ti před Tvým svatým chrámem, 
do Tvých rukou život svůj odevzdávám.
Požehnaný je Hospodin, Bůh, požehnaný je 
Syn i jeho svatý Duch. V Jeho jménu kráčet 
po cestách, jež dovedou mě tam, kam bez 
rozdílu každý je zván.

C e S t A  ž I v O t A
Klečím tu, Pane, před Tebou,  
množství hříchů v dlaních svých ukrývám. 
Ty všechno řídíš mocí svou,  
do mých stínů náhle vchází světlo lásky Tvé.
Ty jsi řekl, že podle lásky  svět nás rozpozná.  
Vím, že moje dluhy v lásce velké jsou,  
přesto znovu tady klečím a říkám:  
      „Buď vůle Tvá.“  
A Ty moje dlaně k nebi pozvedáš.
Ref.:  Ty jsi cestou života,  
         Ty jsi vládce můj,  
         neváhal jsi v oběť dát  
  na Golgotě život svůj.
  bolestech jsi umíral,  

  abych já mohl žít, 
  mohl žít, s Tebou, Pane, žít.
A i když půjdu temnotou, nelekám se zla, 
vždyť Ty jsi stále se mnou. 
Ty všechno řídíš mocí svou, 
dej, ať na všech cestách září světlo lásky Tvé.

Ty jsi řekl: „Já jsem Cestou,  
              Pravdou a Životem 
a kdo v moje slova věří, nemá strach.“ 
Já chci ve všech zkouškách volat:  
                                  „Pane, buď vůle Tvá!“ 
Vím, že Ty mě v prachu ležet nenecháš.

DD A r u j  N A m  m I r
1. Daruj nam mir, daruj nam mir, 
u našem srcu, Isuse. 
Ostani tu Gospodine,  
ostani tu Gospodine. 
I tvoj mir u nama, i tvoj mir u nama.

2. Dona la pace, dona la pace, 
ai nostri cuori, o Signore. 
Resta qui insieme a noi,  
resta qui insieme a noi. 
E la pace regnera, e la pace regnera.

3. Give us your peace, give us your peace, 
in our hearts, o Lord. 
Stay in here, close to us,  
stay in here, close to us. 
And your peace is with us,  
and your peace is with us.
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e m A N u e le
1. Jde nad obzorem nové slunce, dějinami září
a rozsvítí i nejtemnější kouty našich tváří.
Už není temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá,
že bude žít, kdo hledat pravdu neodmítá.

2. Jdem ze všech stran do ulic Říma,  
                                             kroky vede víra,
jsou slyšet ve zdech slova Písma,  
                ten zvuk neumírá!
Zní jásot z Města, jásot z nebe,  
                                            jásot všemi ústy,
že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít.

Ref.: Jsme tu s ním, ve světle jeho krásy, 
pod křížem naší spásy, zpíváme všemi 
hlasy: Bůh, Emanuel, Emanuel, Emanuel,
    Bůh, Emanuel, Emanuel …

3. Tak velký dar Bůh světu dává,  
                  Krista, svého Syna,
v něm lidé byli zachráněni, byla smyta vina.
Je plný božství, plný lidství,  
                pokrm lidem dává,
Svým tělem sytí každou duši, chléb je on sám.

4. Věk smrti končí, sílu ztrácí,  
                                  Ježíš z hrobu vstává,
Duch Boží vane do všech srdcí,  
                                  smíme volat: „Sláva!“
A církev, panna zasnoubená,  
                                         za ženichem míří,
smí tvořit spolu s Matkou Boží společenství.

5. Je nové jaro, doba květů, doba nové síly,
je čas, kdy všichni mohou kráčet  
                                           ke stejnému cíli.
Čas nových šancí, nových činů,  
    doba nové lásky,
čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s ním!

H l e D á m  t v O j I  t v á ř
Hledám tvoji tvář, Pane můj,  
hledám tvoji tvář každý den.
Po tobě touží duše má,  
očekávám slovo tvé.

Chci jít za tebou, Ježíši, cestou tvou, 
chci jít za tebou, Ježíši, za tebou.

Za tebou, Pane můj, chci jít každý den,
za tebou. Pane můj, chci jít.

H O l u B I C e
Smím se ptát, jaký byl život Tvůj?
Přišel anděl jednou a stůj,  
                                    Ty dobré srdce máš.
Dívko z lidu, Boží sílu v náručí jsi chránila, 
když jsi navečer mu píseň lásky zpívala.

Kolik Ti bylo tenkrát roků?
Nebyl to příkaz, snad prosba od Boha laskavá.
Jakou barvu mají věrné oči, neposkvrněná? 
Jakou ochotu Tvá duše, holubice bílá? 

Ref.: Ave Maria, nebála ses žít.
 Sláva Ti, vědělas, kam jít.
 Ty dětem svým otevíráš oči zas.
 Holubice bílá, dík, že přišel mezi nás.

Míváš slova Boží ukrytá. 
Jenom Ty v srdci víš nejlíp, 
         jak plakával náš Král.  
Jak je dávno, co Bůh rozhodl,  
           že pošle spásu nám. 
Pamatuješ si, jak se Boží máma objímá?

H
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1. Duchu Tvůrce, přijď navštiv nás,
plamen svůj v srdci nám zapal zas.
Tys pramen živý, lásky žár,
konej divy, dej nám své lásky dar.

2. Duchu Svatý, Tys darů plná studna má,
Tys naplnění, Tys jediná spása má,
Tys králem srdcí, též i v mém,
tak sestup na nás a dej lásku všem.

Ref1: Přijď Duchu Svatý, veď nás dál.
        Přijď, otevři srdce dokořán.
Ref2: Už cítím to, jak přicházíš,
        už nastal čas, kdy zazáříš.
        Už přišla chvíle vítězství,
        už neznám pláč a neštěstí 
 - Ty jsi Pán.

3. Duchu lásky, zapal svůj oheň v nás,
na všechny otázky Ty odpověď máš.
Nenech mě tápat, já chci v naději stát,
do rukou Tvých svůj život chci dát.

H y m N u S  K  D u C H u  S v A t é m u

j á  j S e m  S  v á m I
1. Já jsem s vámi, já jsem s vámi,  
stále víc, stále víc,
zástup věrných z vírů černých  
zvednu k slávě vítězství.

2. Já jdu s vámi, já jdu s vámi
dálkou cest, dálkou cest,
v moři, v poušti neopouští
Bůh svůj národ Izrael.

3. Já jsem s vámi, já jsem s vámi
víc jak dřív, víc jak dřív,
světu v tváři pravda září,
já jsem vítěz nad jhem lži.

jj A K O  l A ň
1. Jako laň, která touží pít z pramene,
tak duše má hledá, Bože, tebe.
Vodo života, žízní duše má.
/:Kdy přijdu k tobě blíž, svou tvář mi odhalíš?:/

2. Dík, že tvé světlo a pravda tvá
těm, kteří hledají, směr udává.
Kroky mé ať jdou věrně za tebou
/:na horu přesvatou, kde příbytky tvé jsou.:/

3. K oltáři tvému, Pane, přistoupím rád,
v písni své chválu ti chci vyzpívat.
Ty jsi skála má, radost veškerá,
/: má spása jediná, můj Mistr a můj Pán. :/

j e ž í š ,  N e j K r á S N ě j š í
1. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, 
Ježíš slyší hlas můj každý den.
Ó, Ježíš mne v mém pádu pozvedá,
ó, Ježíš krásné jméno má.

2. Ježíš, chválu vzdává srdce mé,
Ježíš, stále stejný, včera, dnes.
Ó, Ježíš, zemřel též za hříchy mé,
ó, Ježíš, nejkrásnější z jmen.

3. Ježíš přijde brzy jako Král,
Ježíš přines lásku na zem k nám.
Ó, Ježíš, jemu chválu zazpívám,
ó, Ježíš, krásné jméno má.

K A ž D ý  D e N
Každý den, Pán mi sílu dává,  
písní mou je můj Pán.
On se stal mým spasením,  
když kráčím s Ním, nemusím se bát.
Když kráčím s Ním, nemusím se bát.

K

CSA-10_brozura.indd   53 30.7.2010   16:24:16



56

K v ů l I  N á m
1. Nad všechny krále, nad každou moc,  
nad zákon přírody i lidskou ješitnost. 
Nad světa moudrost a krásu stvoření,  
byl jsi tu už před počátkem dní.

2. Nad každou říši, nad vládu všech,  
nad každý zázrak, co spatřil tento svět.
Nad všechny poklady a světa bohatství, 
marné je Ti hledat srovnání.

Ref.: Kvůli nám, žils a umíral,  
dán Ti hrob, svět Tě nepřijal.
Zašlapán jak do prachu růže,  
Tys neváhal za můj hřích život dát.

l á S K y  H r A D
1. Pán s velkou námahou staví lásky hrad.
Pomáhá mu jenom ten, kdo chce ho milovat.
V podhradí začíná se cesta trnitá,
ke hradu nedojde, kdo lásku odmítá.

Ref.: On dává růst, on má tě rád,
     on vítězí, on staví velký lásky hrad.

2. Běž, brácho, neváhej, i ty máš úkol svůj:
Stavěj tam, kde chce náš Pán,  
            běž, Krista následuj.
I v temné noci svítí světlo měsíční,
podívej, jak věž hradní už do výšky ční.

l A u D A t e  D O m I N u m
Laudate, omnes gentes,  
laudate Dominum,
alleluia, alleluia,  
cantate Domino.

l O r e t S K á  H y m N A
1. Projdu temnotou, až uvidím ráno,  
půjdu tam, kde Tvoje svíce nocí zazáří.
Projdu temnotou s Tebou, Maria, svým 
dětem, Matko, vléváš radost do tváří.
Bůh Ti v malé chudé chýši  
       tiše dává znát své plány
a Ty šeptáš: „Pane, díky,  
      jak krásné je tvé přání.“

2. Půjdu za Tebou s chudákem i králem,  
      s těmi, kteří léta hledají náruč Tvou.
Všechno soužení, jež svět svým dětem dává, 
přečti si v mých očích, když kráčím za Tebou.
Bůh žil s Tebou v chudé chýši,  
     jako dítě znal Tvou péči.
Já zpívám: Matko, díky za Tvou lásku,  
            za cit Tvůj.

Ref.: S písní jdu vstříc slávě jména Maria.
Každý národ Tě chválí,  
celá Evropa zpívá: „Jsi požehnaná.“ (2x)

3. Půjdu stejnou cestou, po níž Ty jsi šla,        
Maria. Na volání Boží chci kývnout s pokorou.
Jdeme stejnou cestou, na rtech Tvoje 
slavné: „Staň se“.  
      Pomoz, ať v nás květy pravdy nevadnou.
Bůh se sklání k lidským chýším,  
       jeho láska smývá rány.
Já volám: „Pane díky, mohu zpívat, jsem ti blíž.“

Ref2: Blíž chci Ti být, vzorem je mi Maria.
Každý národ ji chválí,  
celá Evropa volá: „Je požehnaná.“

Blíž chci Ti být, vzorem je mi Maria.
Každý národ ji chválí,  
celá Evropa volá: „Je požehnaná,  
Ty jsi požehnaná.“

K
l
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m A N A
1. Proč se trápíš, proč se trápíš tím,  
co nemáš v rukou svých,
proč se ztrácíš, proč se ztrácíš,  
ve svých denních trápeních,
z duše roušku pryč si dej,  
ať uvidíš něco víc,
k nebi jen se podívej,  
je tam všechno nebo nic.

Ref.: Právě padá z nebe mana.

2. Proč se skláníš, proč se skláníš  
nad svou malou nevírou,
komu bráníš, komu bráníš  
stát se lásky přemírou.
Dlaně nastav trochu výš,  
někdo rozesmát tě chce,
poznáš dřív, jak uvěříš,  
jak ti přímo do srdce.

Ref.:

Šel jsem dlouhou cestou tmou,  
spásu příliš vzdálenou,
vyprahlostí spoutaný,  
bídou lidskou zmítaný, 
ze zajetí pomoz výš,  
čekám až mě, Pane, vysvobodíš, vysvobodíš.

m A r I A
1. Máš v duši píseň andělských zvonů,
máš v duši bolest, těch nejkrásnějších tónů.
Máš v sobě sílu, po které se touží,
máš v sobě naději, pro ty, kdo se souží.

Ref.: Maria, s tebou Maria,  
království lásky se otvírá,
Maria, s tebou Maria,  
království lásky se otvírá.

2. Máš v duši příslib nebeského štěstí, 
máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí,
máš v sobě lásku, pro ty, kdo tě hledají,
máš v sobě lásku, pro ty, kdo tě volají.

Ref.:

3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa,
žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň, 
kytice veršů, nejkrásnějších květů, 
patří tobě Maria, Božímu světu.

N á D H e r N ý
1. Ve Tvém srdci je soucit a slitování,
prapor lásky Tvé nade mnou.
S Tebou setkat se toužím tváří v tvář,
navždy v blízkosti Tvé pak stát.
Jak je nádherné víc Tě znát.

Ref.: Nádherný, pro mě vším jsi sám,
        nádherný, čistý můj jsi Pán,
        hoden jsi slávy, jsi králů král,
     jak je nádherné víc Tě znát.

2. Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý,
jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou, 
Ty jsi stvořitel, Bůh, mého života Pán,
Tobě chválu a díky vzdám.
Jak je nádherné víc Tě znát.

Ref.:

3. Budem chválit Tvé jméno, ať svaté je v 
nás,
Tebe chválit a vzývat budem dál.
Ve Tvé moci a slávě chcem navěky žít,
v srdci vděčnost a lásku mít.
Jak je nádherné blíž Ti být!

m
N
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N A  O l t á ř
Na oltář patří všechno, co mám,
smutky mé i mou radost Ti dám.
Problémy, které nevyřeším sám,
všechno, Pane, před Tvou tvář teď odevzdám.

Na oltář nesu bolest i hřích,
starosti, když se utápím v nich.
Skutky zlé, plné rozdaných ran,
všechno, Pane, před Tvou tvář teď odevzdám.

Na oltář nesu radost a dík
za chvíle, které naplnil smích.
Úsměvy, které rozdal jsem sám,
všechno, Pane, před Tvou tvář teď odevzdám.

Proměň, Pane, tyto dary, 
které spolu s chlebem, vínem odevzdám.
Bez Tebe bych byl pouhým stínem
a hnal se vlastní cestou kdoví kam.
A tak jsem rád,
že Ti to málo, které mám, smím dát.

Na oltář dávám pár skromných snů,
prosím, dej pokoj do dalších dnů.
Nauč mě dávat jako Ty sám,
pomoz, ať na cestě lásky vytrvám.

N
O

N e O p A K O v A t e l N ý
Jsi neopakovatelný zážitek,
a přesto prožívám tě znova.
Jsi probuzením z mých výčitek,
kdy nenacházím slova.

Jsi neopakovatelnou modlitbou,
uklidněním mého srdce.
I když chválím Matku mou i Tvou,
volám k Tobě, spínám ruce,
volám k Tobě, spínám ruce.

Ref.: Jsi neopakovatelný Bůh,
jsi Otec, Syn i Duch,
smysl našeho strastiplného žití.
Jsi neopakovatelný Bůh,
jsi Otec, Syn i Duch,
Slunce, co do každého srdce svítí.

Jsi neopakovatelná radost,
a přesto radost z každého dne.
Odpouštíš každou slabost,
pozvedáš nás, když jsme na dně.
Spínáme ruce, voláme k Tobě.

O  l á S C e
Slunce zazáří nad krajinou
a rozjasní se nový den.
Mlhy nad krajem se rozplynou,
jako k ránu se rozplývá sen.

Když rozkvétá láska v lidských srdcích
a touží se rozdávat dál,
zahřeje místa, kde ležel dřív sníh
a v srdci tvém víc není žal.

Ref.: Protože láska je tím,  
 co nás všechny spojí,
 nemyslí na sebe, umí dávat druhým.
 Láska je tím, co nám rány hojí,
 láska vždy odpouští,    
 do srdcí přináší mír.

V rozkvetlou zahradu vyprahlou poušť
proměníš dotykem svým.
Obnovíš obraz svůj v našich duších
seslaným Duchem Svatým.

To do čistých duší Pán lásku vloží,
on k pokorným skloní se rád.
Když vzdáme se pýchy a půjdeme s Ním,
život věčný pak může nám dát.
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Ó  B O ž e ,  S v ě t l O  N A š e
Ó Bože, Světlo naše, je důstojné Tě chválit:
Otce, Syna, i Ducha Svatého.

Ó Bože, Světlo naše, celý vesmír se Ti klaní:
Otci, Synu, i Duchu Svatému.

O
p

p A N e ,  t y S  u č I t e l  A  p ř í t e l
1. Otče, jak mnoho lidí,  
Otče, naslouchá hlasu,  
který je pro nás živou písní.
Tvoje srdce vždy plné lásky, 
tvůj Duch teď mládím jásá,  
buď světlem našich dnů.

Ref.: Otče, tys učitel a přítel,  
my, mladí této země, dnes tebe hledáme.
Otevř teď naše srdce Kristu,  
ať rozdáváme radost všem lidem na zemi.

2. Slavnost, s tebou je život 
slavnost, s tebou je život písní,  
kterou si s námi zpíváš.
Stále jsi mezi námi živý
i dnes nám dej svou lásku  
pro všechny děti své.

p í S e ň  z á S t u p ů
Přišla právě v čas, když slunko za horama
v noc proměnilo den a lid se začal bát.
Tehdy poslal Bůh na zem Jezulátko krásné,
by dalo život lidu a svůj ztratilo, zdá se.

Jenže řekl: „Budu s vámi,
já vyvolil si vás.“
No tak neplač, nenaříkej,
když lásce nedals žít.

Do útesů a vln a do lesů temných
křič bolest, kterou má, když nese těžký kříž.
Slunko zašlo za horama, snu předcházívá noc.
Nevinného chce soudit lid, co přestal se už bát.

Ref.: Láska se neptá, láska vítězí,
 ta láska je věčná, láska nejčistší.
 Slyš tu píseň zástupů,
 zpívej, lásky bude víc.
 A nečekej tu na slunce,
 když nedals, nedals žít.

Jako slunko ráno jitřní píseň zpívá,
jen Ježíš říká: „Vstávej, přestaň se zla bát.“ 
Slíbil spásu, snášel bolest a snížil se až k nám.
Když nejvyšší se stala láska nejčistší.

p r O S B A  z A  p r O m ě N u
Otevři oči mé i druhých, ať uzřeme bídu chudých.
Dej, ať nejsme zaslepeni lhostejností.
Nauč nás žít podle Tvého přání,  
        doveď nás ke svatosti.
Dej nám milost obrácení, dej nám sílu k napravení.

Otevři ústa má i druhým, vždyť bez lásky  
          svět se stává krutým.
Dej, ať nejsme umlčeni pohrdáním.
Nauč nás žít podle Tvého přání,  
             plnit Tvá přikázání.

Ref.: Proměň srdce zatvrzelá,  
 ať je naše láska bdělá,
 ať jsme plni odhodlání  
 dávat lásku bez váhání.

Otevři uši mé i druhým,  
    ať k lásce Tvé svět není hluchým.
Dej, ať nejsme hluší v našem naslouchání.
Nauč nás žít podle Tvého přání,  
            slyšet Tvé zavolání.
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1. Vložil jsi nám do srdcí svůj řád
a řídíš kroky našich cest,
už prolomil jsi hráz, která trýzní tento svět,
už září světlo Tvé všem kolem nás.
Když přikázání Tvé je  
            živým světlem našich životů,
tak radost, kterou rozdáváš,  
      je tím přikázáním lásky.

Ref.: Milujte se navzájem,  
 jako já jsem miloval vás,
 nechť je vaše láska ryzí  
 a není ve vás zášť.
 Jenom v lásce dojdeš k cíli  
 a tou láskou jsem já sám,
 tak milujte se a já vám lásku dám.

2. Jdeme světa tmou  
              a chceme hlásat slovo Tvé,
tak utvoř, prosím, v našich srdcích chrám.
Tu lásku, kterou máš,  
                       dávej bratřím, sestrám svým,
jsi štěstí, v kterém naději svou mám.
Jsi pramenem všech milostí,  
                        jsi silou našich všedních dnů,
jsi lékem našich bolestí, jsi Králem věčné slávy.

p ř I K á z á N í  l á S K y

t A j e m S t v í  N e j v y š š í
Nad městem slavným tyčí se kopec
Golgota zvaný a na něm Král nebes.
Křížem spoutaný,  
       to pro svou lásku zaplatil nejvyšší trest.
Teď tam visí sám - Ježíš, zvaný Židů Král.
Nad městem slavným tyčí se kostelní věž.

Bůh je teď tady a oltář je ten kopec.
Na tom místě setkání děje se zázrak a tobě 
to vyráží dech.
Zjeví se ti Beránek sám, k hostině jsi zvaný, 
vejdi dál!

Ref.: No tak pěj píseň o tom,  
 proč On přišel k nám.
 Se mnou se směj,  
 nemáš proč být smutný dál!
 Chválu vzdej! Tajemství nejvyšší,  
 zjeví se Bůh ve svátosti nám.
 Jenom On sám naplní  
 láskou tento chrám.

v  O t á z K á C H
Řekni, jaký úkol mám?
Tak řekni, co po mně žádá Pán!
Na kterou z cest se vydat mám?

Toužím hlásat světu dál,
že Ježíš Kristus je ten Král,
to on nám život dal.

Proč hluchý zdá se být ten svět,
proč všechno musí mít a hned?
Už víc než dva tisíce let,  
on bojí se té zprávy, Pane můj.

V srdci svém žal ukrývám,
ve chvílích, kdy se cítím sám,
do stínu křídel Tvých se utíkám.

Zloba, nenávist a zášť,
tak proč to všechno, Bože náš?
Vždyť Ty vše ve své ruce máš!

My chceme žít podle vůle Tvé,
my chceme dát Ti srdce své.
Toužíme kráčet pravdou Tvou,
s křížem svým jít cestou za Tebou.

t
v
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aniMáTorsKý Kurz v KráLovéhraDecKé Diecézi

p O z v á N K y

Diecézní centrum pro mládež otevírá nový Animátorský kurz 2010-2013. Jedná 
se o tříletý cyklus formačně-vzdělávacího programu pro mládež ve věku 16-25 let. 
Kurz obsahuje čtyři víkendová setkání ve školním roce a pětidenní soustředění 
o letních prázdninách v DCŽM Vesmír. Program zahrnuje formaci skrze život  
ve společenství, vzdělávání v otázkách víry, v učení církve, v práci s dětmi  
a mládeží, přednášky, diskuze, liturgii, modlitbu, tvůrčí činnost, práci i sport. Kurz je 
především určen těm, kteří se chtějí aktivně podílet na životě společenství mládeže 
nebo dětí a na dalších aktivitách v rámci farností či vikariátu. Zájemci musí splňovat 
tyto podmínky: být věřící, pokřtěný katolík, mít chuť dělat něco pro druhé a být  
z královéhradecké diecéze. První setkání bude v listopadu 2010. 
Přihlášky jsou ke stažení na www.diecezehk.cz. 
Řádně vyplněné (nutnou součástí přihlášky je doporučení kněze!) je třeba zaslat  
na adresu DCM, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové, a to nejpozději 
do 20. 9. 2010. Informace na dcm@diecezehk.cz nebo na tel. 737 215 336.

Pouť Důvěry Do Taizé
Termín: 30. 1. – 7. 2. 2011 
Modlíš se rád písněmi? Chceš poděkovat za zmáknuté zkoušky? Máme pro Tebe úžasnou 
nabídku, jak strávit týden ve francouzské vesničce Taizé mezi mladými celého světa a bratry 
z místní komunity. Těšit se můžeš na modlitby zpěvem, četbu Písma, skupinky…pro starší  
17 let! Cena 3 000 Kč. 
Přihlášky a další informace: http://dcm.doo.cz (odkaz Taizé).

LisK – PLesK
Termín: 27. – 31. 7. 2011 Stará Ves nad Ondřejnicí
Duchovní posilovna pro mladé starší 16-ti let o prázdninách. Zakusíš žhavící aktivity, katecheze, 
diskusní skupinky, zážitkové hry, mše sv., modlitbu, workshopy… 
Přihlásit se můžeš na: stara.ves@razdva.cz nebo tel: 731 625 717.
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S v ě t O v é  D N y  m l á D e ž e 
worLD youTh Day (w yD)/ jornaDa MunDiaL De La juvenTuD (jMj)
WYD jsou mezinárodním setkáním, které je organizované katolickou církví, a spojují mladé lidi 
celého světa. Mají za cíl ukazovat světu živou víru v Ježíše Krista, Božího Syna a Spasitele. 
Mají také podporovat angažovanost mladých v církvi, radovat se z víry a přemýšlet o poselství, 
které vždy vybírá papež při této příležitosti. 
Nedílnou součástí WYD jsou „Dny v diecézích“ (Days In Dioceses – DID), které se budou 
konat v různých španělských diecézích od 11. do 15. srpna 2011.
Oslava XXVI. WYD bude probíhat v Madridu od 16. do 21. srpna 2011. 
Mottem jsou slova sv. Pavla: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se 
držte víry.“ (srov. Kol 2,7)
Dobrovolníci z České republiky, kteří chtějí pomoci s organizací české skupiny poutníků, se 
mohou hlásit na Sekci pro mládež České biskupské konference - mladez@cirkev.cz.
Připoj se k mladým celého světa! Spolu s ostatními prožij jedinečný zážitek víry! 
Přijď se podívat, jak žijí svoji víru mladí Španělé, a dovol jim, aby i oni poznali, jak žijí svoji víru 
a kulturu ostatní mladí světa!

w w w.facebooK.coM/sveTovychDniMLaDeze

madRid2011.Signaly.cz

sLeDuj webové sTránKy:

hTTP://MaDriD11.coM

C H I A r A  l u C e  B A D A N O
Narodila se v Sasselu 29. října 1971 v prosté rodině a od malička byla vychovávaná ve víře. 
Vyrostla v krásné a nadané děvče, s nadšením se věnovala sportu. Měla mnoho přátel, pro 
řadu z nich byla mimořádnou kamarádkou. Patřila mezi mládež Hnutí fokoláre. Boha poznala 
jako Lásku a zvolila si ho za ideál svého života. Ze všech sil se snažila z lásky plnit v každém 
okamžiku jeho vůli. Prohlubovala svůj vztah s Ježíšem a v každém člověku se ho snažila poznat. 
Dávala přednost prostým, pokorným a chudým lidem a snila o tom, že bude jednou jako lékařka 
pracovat pro děti v Africe.
V 17 letech ji postihl nádor kostí, nemoci čelila s důvěrou v Boží lásku. Často opakovala 
modlitbu: „Chceš-li to Ty, chci to i já“. Lidem kolem sebe předávala klid, pokoj a radost. Chiara 
Lubichová (zakladatelka Hnutí fokoláre) jí říkala „Chiara Luce“ (Luce = Světlo).   
Chiara svým vrstevníkům a kamarádům napsala: 
„Mladí jsou budoucnost. Já již nemohu běžet, a proto bych vám chtěla - jako 
na olympiádě - předat pochodeň. Máte jen jeden život a stojí za to ho dobře využít.“
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D O B r O v O l N á  S l u ž B A  m l á D e ž e  v  K A t O l I C K é  C í r K v I

Informace a přihlášky:
e-mail: mladez@cirkev.cz
telefon: 220 181 753
http://volontariat.signaly.cz

ProjeKT, jehož význaM 

MáMe v ruKou všichni!

Dobrovolník je plnoletý věřící mladý člověk, 
ochotný věnovat rok svého života službě Bohu 
a církvi. Při životě ve 2 - 4 členné skupině  
na faře se jeho činnost soustřeďuje především  
na organizování a vytváření volnočasových 
aktivit věřících i nevěřících dětí a mladých 
lidí. Dobrovolník má hrazeno zdravotní 
pojištění, ubytování, stravu a dostává  
malé kapesné.

chTěL/a by ses TaKé zaPojiT?  

hLeDáš cesTu? chceš jíT sPrávnýM sMěreM? 

Pojď a sTaň se voLonTéreM!

B l A H O ř e č e N í  C H I A r y  l u C e  B A D A N O
Kdo: mládež od 14 let 
Kam: Itálie, Řím, Loppiano u Florencie
Kdy: 23. 9. – 28. 9. 2010
Kromě prohlídky Říma je možné zúčastnit 
se v sobotu 25. 9. slavnostního obřadu 
blahořečení Chiary Luce Badano a večer  
v aule Pavla VI. ve Vatikánu programu 
mladých, který bude věnovaný  životu  
Chiary Luce Badano. V neděli 26. 9. 
bude slavena děkovná bohoslužba v bazilice 
Svatého Pavla za hradbami v Římě. 
Všechny tyto události bude doprovázet 
zpěvem hudební skupina Gen Rosso. 
Od neděle 26. 9. odpoledne do pondělí 27. 9. 
večer je plánována návštěva Loppiana.

Jak: autobusem z Prahy a Brna 
- odjezd 23. 9. 2010 večer
- návrat 28. 9. 2010 dopoledne

Přibližná cena za cestu, pobyt a polopenzi: 
cca 5200 Kč. Cestovní pojištění si zajistí 
každý sám. 
Přihlásit se můžete do naplnění kapacity 
zájezdu na www.focolare.cz

Ubytování:  v místech vhodných pro mládež 
ve spacáku na karimatce 
Jakékoli další informace na tomto kontaktu: 
Ludmila Plátová,  
e-mail: lumi.platova@gmail.com;  
tel.: +420 736 433 717
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Časopis IN! nesmí scházet tam, kde je živo. 
Přijďte se podívat ke stánku IN! 
a koupit si placku, triko a nebo jen na kus řeči. 
Že to není pro vás? Nikdy neříkej: „Nikdy“. 
Třeba se rozhodnete s námi spolupracovat.
Těšíme se na vás.

Čím může přispět časopis Tarsicius  
při vedení ministrantů?  
Jak se dá ovlivnit vzhled a obsah 
tohoto časopisu?
Přijď ke stánku IN! a pusť se s námi do řeči.
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p O D ě K O v á N í

Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských sdružení mládeže děkují všem, 
kdo jakýmkoliv způsobem pomohli k uskutečnění Celostátního setkání animátorů.

Poděkování patří především těm, kdo se za setkání modlili. Bez duchovního základu by nemělo 
smysl. 
Upřímný dík vyjadřujeme farnostem i pracovníkům městského úřadu, kteří nám ochotně 
vycházeli vstříc.
Děkujeme pracovníkům Střední hotelové školy a služeb v Kroměříži za jejich velkorysost  
při poskytnutí prostor a zabezpečení všech služeb souvisejících se setkáním. 

Děkujeme také farnostem kroměřížského děkanátu za spoustu koláčů a buchet. 

Setkání by nesplnilo svůj cíl bez účasti biskupů a desítek přednášejících, kteří přijali naše 
pozvání, aby diskutovali s mladými lidmi o problémech, které je zajímají. I jim patří velký dík. 
V neposlední řadě děkujeme také všem sponzorům, jak za finanční příspěvky, tak za materiální 
pomoc.
Jsou to především:  
  Renovabis  
  Zlínský kraj
  Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín
  Nadace pro radost
  Město Kroměříž
          NWT Computer
          Autofit
  Fiat ČR
  Tiskárna Kleinwächter
  Mlékárna Valašské Meziříčí
  Vít Gilík
  Jiří Michal
          Jiří Čunek 
          Ludvík Šojdr
  
           
A konečně patří díky i vám, kdo jste přijeli. 
Bez vás by to nešlo.
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